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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Modlitba a navštívení
Milí čtenáři Kobylístku. První nedělí adventní jsme začali nový církevní rok. Je to příležitost prožít prostřednictvím liturgických
dob a svátků Boží působení ve prospěch nás
lidí. Čtyři neděle adventní vyjadřují staletí,
kdy lidstvo čekalo na slíbeného Zachránce
– Mesiáše – Spasitele. I my každý rok očekáváme, že se Ježíš znovu narodí. Nejen v kostele při půlnoční mši svaté za zpěvu koled,
ale že se znovu narodí v našich srdcích
a rodinách. Abychom se na to lépe soustředili, máme doma adventní věnce, kalendáře, brožurku Průvodce adventem a mnoho
dalšího. Je to zcela mimořádná příležitost,
která se opakuje jedenkrát do roka. Příležitost ke dvěma skutečnostem. K oživení
nebo k započetí společné MODLITBY v rodinách a k NAVŠTÍVENÍ. Vím, že se opakuji.
A budu se opakovat, dokud se ve všech domácnostech nebudou všichni věřící společně MODLIT. Pro křesťanský život, a zvláště
pro výchovu dětí ve víře, je společná modlitba zcela nezbytná. Mnoho lidí se společně
modlit neumí, nebo se stydí, protože to nikdy nedělali. V adventu je to velmi jednoduché. V určenou dobu se sejděte u adventního věnce, zapalte příslušný počet svící
a pomodlete se třeba modlitbu Anděl Páně,
která krásně vyjadřuje adventní a vánoční
událost. Můžete si zazpívat „Ejhle Hospodin
přijde“, případně přečíst kousek z Průvodce adventem. Druhá věc je NAVŠTÍVENÍ.
Připomínám, že archanděl Gabriel navštívil
Telefonní číslo faráře

Kancelář faráře hodiny pro veřejnost

283 029 165

pondělí 14.00 – 18.00
středa 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

Případně je dostupný jiný kněz.
(lze volat i mimo úřední hodiny)
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Pannu Marii, Maria navštívila Alžbětu, Bůh
navštívil nás lidi. Advent a doba vánoční je
příležitostí k navštívení. Můžeme navštívit
nejen kostel, ale také lidi, které to potěší.
Může to být někdo z příbuzných, koho jsme
dlouho neviděli, může to být někdo známý,
kdo je třeba osamělý, mohou to být přátelé,
u kterých jsme dlouho nebyli, může to být
někdo cizí, ke komu se dostaneme prostřednictvím různých iniciativ, které se kolem vánoc organizují. Může to být ale i navštívení
ve vlastní rodině. Pokud si stále zaměstnaný
rodič najede hodinu času, kdy bude se svým
dítětem nebo s více dětmi, může to být také
krásné a požehnané navštívení. Jsou to dvě
konkrétní věci. Dvě
maličkosti. A mohou to být podobné maličkosti, jako bylo narození miminka v zapadlém Betlémě.
Toto miminko změnilo celý svět. Třeba naše
maličkosti změní naše životy nebo naše rodiny. Bůh vám k tomu žehnej.
P. Martin Hobza

Místnost za recepcí salesiánského domu
– lze přijít bez předchozí domluvy

Kobylístek

Návštěva nemocných
a starých lidí

Adventní duchovní obnova
na dvě kola

Jako každý rok budeme navštěvovat v adventu staré a nemocné lidi, pro které je obtížné nebo nemožné dojít do kostela. Můžeme posloužit svátostí smíření, svatým
přijímáním nebo i svátostí nemocných. Ty,
které navštěvujeme pravidelně, oslovíme
my. Je ale mnoho dalších, o kterých nevíme. Oznamte v sakristii knězi nebo kostelnici lidi, kteří by tuto službu uvítali. Nebo
napište na farní mail. Děkuji.
P. Martin Hobza

Tato příležitost ke ztišení a modlitbě bude
v sobotu 8. prosince a je otevřená pro každého. Po debatě v pastorační radě bylo
rozhodnuto, že tentokrát nebude souběžný
program pro děti a bude to „na dvě kola“.
Vysvětlím to. Začneme v 8.30 společnou
modlitbou růžence, v 9.00 řeknu něco k zamyšlení či rozjímání, do 10.30 bude pak čas
na osobní či společnou modlitbu, následuje
druhá promluva, modlitba a ve 12 hod bude
mše svatá. Nu a potom to zopakujeme: ve 13
hod první promluva, modlitba, ve 14.30 druhá promluva, modlitba a v 16 hod zakončíme opět růžencem. Dopolední a odpolední
promluvy budou stejné a hlavní myšlenkou
bude: „Eliáš uslyšel hlas tichý a jemný“ (1
Královská 18/12). Domnívám se, že takto
umožníme účast i rodičům, kteří nemají hlídání dětí. Mohou se všichni sejít na mši svaté a děti si předat. Zpovědnice pro osvěžení
duše a farní sál pro povzbuzení těla budou
stále otevřeny.
Těším se na setkání s vámi.
P. Josef Kopecký

Dary farnosti a jejich potvrzení
Moc a moc děkuji všem, kdo jste letos
jakýmkoli způsobem podporovali provoz
kostela a farnosti. Dary jednotlivců, spolu s kostelními sbírkami, jsou hlavními
dvěma zdroji k pokrytí provozu farnosti. Jsem velmi vděčný každému, kdo přispívá, a zvláště těm, kdo přispívají pravidelně. Na dary zaslané na farní účet
205391359/0800 vám můžeme vystavit
potvrzení, ke snížení zdanitelného základu vašich příjmů.
Lidem, kterým jsme už toto potvrzení vystavili loni, to uděláme automaticky, bez
požádání. Novým dárcům, nebo těm, kdo
potvrzení doposud nežádali, to také rádi
uděláme, jen potřebujeme mít vaši adresu. Můžete ji poslat na farní mail s vyjádřením vašeho požadavku na potvrzení.
Samozřejmě vystavíme i potvrzení těm,
kdo přinesou dar v hotovosti. Jak už jistě
všichni víte, není možné vystavit potvrzení za dary, které jste v průběhu roku vložili do kostelních sbírek. Bůh Vám odplať
vaši velkorysost.
P. Martin Hobza

prosinec 2018

Ministrantské akce v prosinci
Pro ty, kdo se chtějí připravit na zpověď,
prožít společnou modlitbu, kdo zvládnou
nějakou dobu nemluvit bude 14. 12. až 16.
12. duchovní obnova ve Zdicích. Věk od 8
let, přihlašování přes stránky střediska. Přihlášku schvalují vedoucí ministrantů. Maximální kapacita akce odpovídá polovině těch,
kdo chodí na schůzky.
Pro ty, kdo si chtějí společně zasportovat
a užít zábavu s kamarády bude v sobotu 22.
12. od 14 do 17 hodin ministrantské řádění.
P. Pavel Šimůnek
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Kde a jak vaše dary pomáhají?

Chcete podpořit
naši činnost?

Závěr kalendářního roku bývá časem, kdy
mnozí z vás svým darem podpoří dění v Salesiánském centru, případně žádají potvrzení daru, který dali v průběhu roku. Rádi
bychom vám představili, kam vaše dary
směřují.

Vyberte si…

Přestavba recepce
Investiční prioritou příštího roku je přestavba nové recepce, která bude společná pro
farnost, středisko i komunitu, bude bezbariérová, zpřístupní přes den kostel a rozšíří
prostory pro výuku a kroužky dětí. O té jsme
již nejen v Kobylístku mnohokrát psali. Je
možné přispět bezhotovostním převodem
na číslo sbírkového účtu 2701348797/2010a
do poznámky napsat svůj kontakt. Potvrzení o přijetí daru vám vystavíme na začátku
nového roku. Druhou možností je dar v hotovosti k rukám ředitele, ekonomky nebo
fundraiserky střediska. (Václav Jiráček, Veronika Semerádová, Eva Špačková) Kontakt:
spackova@sdb.cz. Aktuálně vybraná částka
na sbírkovém účtu je 1.173.909,- Kč. Krom
toho se v účelových sbírkách v kostele vybralo 699 894,- Kč. Na prostředky darované
prostřednictvím kostelních sbírek není možné vystavovat potvrzení o daru.

Salesiánské
centrum Praha-Kobylisy
Různé subjekty pod jednou střechou, které se v Kobylisích podílejí na realizaci
společného poslání. Každý má své IČO, účetnictví, dobrovolníky a zaměstnance.

Co vaším darem podpoříte?
Salesiánské středisko mládeže
Kroužky – Oratoř – Tábory a chaloupky – Divadlo – Vrtule
Účast dětí na táborech, chaloupkách,
kroužcích v oratoři, na výuce náboženství
a v dalších programech střediska

Semináře Centra
pro rodinu

Mzdy pedagogů
a sociálních
pracovníků

Starost o venkovní areál, parkoviště, hřiště,
skatepark (úklid sněhu, sekání trávy, údržba)

Údržba, úklid, opravy
a provoz (energie,
topení, voda, …)

Pořizování
materiálu pro
provoz

Provoz farnosti
Viz předchozí článek.

Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Provoz kostela
a farních prostor
(topení, voda,
energie, …)

Opravy
a údržba
farních
prostor

Náklady na
provoz fary
ve Zdicích

Katechetický
materiál,
liturgické
potřeby

Spoluúčast
na platu past.
asistentů

Salesiánská provincie Praha
Zajišťuje Investiční akce – např. rekonstrukci vstupu.
Veřejnou sbírku pro tento účel provozuje Salesiánské středisko mládeže, č. účtu: 2701348797/2010

4

Kobylístek

Provoz střediska mládeže
Středisko mládeže hospodaří každoročně
s prostředky, které získává z grantů a dotací, z pronájmů a z účastnických poplatků.
Důležitou součástí rozpočtu jsou také dary
poskytnuté soukromými dárci.
Využíváme je především pro pokrytí nákladů aktivit, které by si účastníci kvůli rodinnému rozpočtu nemohli dovolit. Kompletní
přehled hospodaření zveřejňujeme každoročně ve výroční zprávě dostupné například
na webových stránkách střediska:

prosinec 2018

https://www.strediskokobylisy.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy
Číslo účtu Salesiánského střediska mládeže
pro dary na provoz je: 2001198943/2010
Salesiánská provincie Praha
Dary pro Salesiánskou provincii Praha najdou své využití při hrazení nákladů spojených se studiem mladých salesiánů, aktivitami salesiánských misionářů, solidaritou
s potřebnými místy a podobně.
Číslo účtu provincie: 16844021/0100. Kontakt:ekonom@sdb.cz
P. Václav Jiráček, Eva Špačková

Předvánoční úklid kostela 15. 12.
Zvu všechny, kdo mohou pomoci při předvánočním úklidu našeho kostela v sobotu 15. prosince od 9.00. Máte-li nějaký svůj oblíbený uklízecí
nástroj, můžete ho vzít s sebou. Děkuji předem.
P. Martin Hobza

Živý růženec
Setkání společenství živého růžence
bude 10. prosince po večerní bohoslužbě.
Na všechny se těší
Ludmila Růžičková

Klub seniorů zve
2. prosince: Výstava Pana Janáka, východočeský kraj
16. prosince: Duchovní obnova a vyprávění
20. ledna: Hlavní nádraží, kavárna Fanta
Čas a místo budou oznámeny včas, sledujte
prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách.
Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.
Eva Kuchařová, Anežka Radinová
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Vánoční trhy
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Rybova Česká mše vánoční

Úterky u Terky

Milí přátelé tradiční Rybovky – letos ji provedeme 25. 12. v 18.30, zkouška sboru bude
na kůru od 16.45 a prosím, aby na ni přišli
opravdu všichni, kdo chtějí zpívat. Protože
náš sbor se již neschází, a tím pádem jsem
dirigent s ručením omezeným, potřebujeme
určitě do všech hlasových skupin posily –
proto přijďte všichni, kdo umíte zpívat, ať se
to celé z toho kůru hezky zaraduje… Již se
moc těším,
Zbyněk Müller

Rádi bychom Vás i v prosinci pozvali na pravidelná úterková setkání kobyliské mládeže u svaté Terezičky. 4. prosince bude První
Úterek - začneme mší svatou v 18:30 a po ní
bude následovat program zaměřený na péči
o Stvoření s naší farnicí Světlou Hanke Jarošovou.
18. prosince pak proběhne Třetí Úterek pro
všechny mladé, kteří hledají společenství
nebo chtějí strávit večer v příjemné atmosféře. V novém kalendářním roce se pak znovu
sejdeme až 8. ledna, znovu s hostem a s tématem, které je zatím (aby jste se měli na co
těšit, samozřejmě) zahaleno tajemstvím.
Rádi bychom Vám také popřáli krásně a hluboce prožitý advent i slavení narození našeho Pána.
Za celý tým
Dominik Vachuda
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Malé předvánoční zastavení

Dovolte mi, abych vás za celý tým nadšených
tvořitelů co nejsrdečněji pozvala na letošní
Vánoční trhy u Terezičky, po každé bohoslužbě v prostoru sálu na agapé! Jako každý rok se můžete těšit na pestrou nabídku
hodnotných dárků všeho druhu a to ručně
vyráběných. Zakoupením výrobku uděláte
radost nejen pod stromečkem, ale také našim salesiánům, neboť výtěžek bude použit
pro blížící se rekonstrukci! Na rozlévání již
tradičního punče a cideru se nemůže dočkat
náš vánoční skřítek, atmosféru bude živě ladit koledami kapela Kairos (po bohoslužbě
„deváté“). Své zastoupení a stolek s knižní
nabídkou zde bude mít i nakladatelství Portál. Do poslední chvíle se můžete připojit i se
svými výrobky či pomocí s prodejem….moc
se na vás těšíme! S pozdravem hajdom hajdom tydlidom! za celý tým
Jitka Čaplová
777 217 989
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V úterý 18. 12. srdečně zveme na „Malé
předvánoční zastavení“. Sejdeme se v 17.00
na dvoře Salesiánského centra (u venkovní horolezecké stěny). Společně ozdobíme
stromeček, zazpíváme koledy a zahřejeme
se dobrým svařákem nebo čajem (pro děti).
Vstup bez přihlášení.
Blanka Malcová

Mamky sobě
Srdečně zveme maminky s malými dětmi na setkání ve čtvrtek 3. ledna od 9.30
v katechetické místnosti Emauzy nad
knihou Smrt nemá poslední slovo. Chiara
Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech
na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor
jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství. V příběhu nedojde k zázraku uzdravení, ale oba manželé zažijí víc než zázrak:
pokoj shůry, radost z Boží blízkosti, která
rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed
bouře. Parkování kočárků od 9.15. Hlídání
dětí zajištěno.
Těšíme se na vás!
Pavla Redlichová a Lucie Muchová

Kobylístek

Svatý Mikuláš pro nejmenší
Centrum pro rodinu salesiánského střediska srdečně zve rodiče s nejmenšími dětmi
na mikulášské dopoledne, které proběhne
ve středu 5. 12. od 9.00 v prostorách farního
sálu a kostela.
Program:
9.00-9.15	
možnost odevzdat balíček pro
dítě na recepci Salesiánského
centra
9.15-9.45	malé mikulášské tvoření a zpívání ve farním sále
Od 9.45	
setkání s Mikulášem a anděly
v kostele
Následuje společné focení a možnost posezení ve farním sále u drobného občerstvení
(káva, čaj).
Vstup bez přihlášení. Těšíme se na vás!
Eva Klimánková

prosinec 2018

„Škola lásky aneb
Jak řešit konflikty v rodině“
Srdečně zveme všechny rodiče na dvoudílný kurz Školy lásky v rodině, který proběhne ve čtvrtek 17. a 24. 1. 2019 od 18.30 v klubovně U Hrocha. Témata kurzu: Konflikty
mezi manželi a jejich řešení, emoční konfrontace a empatie, pozitivní rodičovství
a výchova dětí a terapie pevným objetím.
Lektorem je Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog,
terapeut a výcvikový lektor Terapie pevným
objetím podle Jiřiny Prekopové, spoluautor
knihy „Pozitivní výchova sourozenců v rodině“ (Portál 2010), nyní působí v Křesťanské
psychologické poradně Nymburk.
Cena za kurz je 500 Kč/osoba nebo 800 Kč/
pár. Zájemce prosíme o přihlášení nejpozději do 10. 1. 2019 na
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz,
tel.733 143 069.
Blanka Malcová

Tříkrálový košt
moravských vín
Milí přátelé a milovníci dobrého moravského vína, po roce se opět hlásíme s dobrou
zprávou o konání dalšího koštu. I tentokrát
bude vše v rukou našich osvědčených průvodců z minulého setkání, Laděnky a Tomáše Balátových z vinařství U Balátů.
Akce se koná v sobotu 5. ledna 2019 od 15.00
hod. ve farním sále. Cena pro jednu osobu
je 200,-Kč. Přihlašujte se prosím nejpozději
do 3. 1. 2019 na mailové adrese: kostovanivina@seznam.cz.
Přijďte s dobrou náladou, o vše ostatní bude
postaráno. Těšíme se na Vás.
Andrea a Slávek Míkovi
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Farní ples

ZPRÁVY Z FARNOSTI
podrobnější informace a společně se domluvíme. Moc se na vás těšíme, protože s vámi
to bude nebeské!
Lístky v předprodeji za 190,- můžete zakoupit v neděli po deváté na farním agapé 9. 12.,
16. 12., a 23. 12. Poslední předprodej bude 13.
1. 2019. Od 3. do 11. 1. máte možnost zakoupit lístky ve všední dny na recepci Salesiánského centra mezi 8.00 a 21.00 hodinou.
Za celý tým Markéta Tůmová

Na Večeru přátel střediska vystoupí jazzový soubor Transitus Irregularis. (V souboru
účinkuje i člen České filharmonie, úžasný
jazzman Jan Keller)
Více informací zde: https://www.strediskokobylisy.cz/benefice/vecer-pratel-strediska
Info - klub přátel: spackova@sdb.cz

Jak můžete pomoci aktuálně i vy?
Srdečně vás zveme na benefice!

Minulý rok byl náš ples v duchu tradic a barevných krojů. Ples se díky vám stal místem
radosti a jásotu. Přijměte tedy naše srdečné
pozvání na Nebeský ples naší farnosti, který se bude konat 19. ledna 2019 v KD Ládví
od 19.20. Pojďme proniknout do životů svatých, dozvědět se více o našich patronech,
jásat a oslavovat, ať náš jásot je slyšet až
do nebe. Pojďme společně vytvořit nezapomenutelný večer ve společenství naší velké farnosti. Čeká nás spoustu překvapení
a dobré zábavy.
Díky vám byla minulý rok tombola velmi
pestrá. Moc děkujeme. Chtěli bychom vás
opět požádat, zda byste mohli přispět a přinést něco upečeného, uvařeného nebo ručně vyrobeného. Kdo by chtěl přispět, ať napíše na mail maki2580@seznam.cz sdělím mu
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Dopřejte krásný zážitek nejen sobě, ale i vašim blízkým a kupte jako vánoční dárek
vstupenky na benefice pro Salesiánské středisko mládeže. Přihlaste se do klubu přátel!
Uděláte radost 2 x. Výtěžek ze vstupného
totiž bude využit na rekonstrukci vstupu
Salesiánského centra. Přidejte se a přijďte
na akce a benefice, které se budou konat
v roce 2019. Prodej vstupenek na benefice pro středisko je zahájen od 20. listopadu 2018 na recepci Salesiánského centra,
Kobyliské nám. 640/11, Praha 8 - Kobylisy,
ve všední dny od 9 - 20 hod.

Mimořádný koncert sólistky světových pódií, jediné české laureátky nejprestižnějších harfových soutěží světa a houslisty
světových orchestrů. (Pro obrovskou vytíženost obou sólistů byl koncert předmětem jednání dva roky) Je to tedy jedinečná
příležitost účastnit se tohoto výjimečného
koncertu!
Jana Boušková (harfa) & Josef Špaček (housle) – pondělí 25. února 2019, 19 hod, Salesiánské divadlo. Rezervace přijímáme od 19.

listopadu 2018 na e-mail: spackova@sdb.
cz/ 734 648 946. Prodej je zahájen od 20.
listopadu na recepci Salesiánského centra,
Kobyliské nám. 640/11, Praha 8 - Kobylisy,
ve všední dny od 9 - 20 hod. Cena vstupenky 350,- Kč.
Více informací zde: https://www.strediskokobylisy.cz/benefice/jana-bouskova
Již tradiční koncert violoncellového kvarteta s prodejem nových CD s názvem Happy
Prague Cello Quartet - úterý 23. dubna 2019
v 19 hod v Salesiánském divadle. Cena vstupenky 300,- Kč
Rezervace přijímáme od 19. listopadu 2018
na e-mail: spackova@sdb.cz/ 734 648 946.
Prodej bude zahájen od 20. listopadu na recepci Salesiánského centra, Kobyliské nám.
640/11, Praha 8 - Kobylisy, ve všední dny
od 9 - 20 hod.
Více informací zde: https://www.strediskokobylisy.cz/benefice/prague-cello-quartet
Rezervace, informace a vstupenky na benefice: spackova@sdb.cz/ tel: 734 648 946,
283 029 311
Eva Špačková

Akce a benefice Salesiánského střediska mládeže 2019
Večer na poděkování pro zvané hosty, dárce
a členy Klubu přátel střediska.
Večer přátel střediska - úterý 22. ledna 2019.
Vstupné zdarma. Pokud ještě nejste v Klubu
přátel střediska a chcete se zapojit, prosím,
vyplňte přihlášku na web. adrese: https://
www.strediskokobylisy.cz/klub-pratel
Pozvánku, která platí jako vstupenka, obdržíte, po vašem přihlášení do klubu přátel,
e-mailem nebo poštou.

Kobylístek

prosinec 2018
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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Tříkrálová sbírka 2019

Sbírka v naší farnosti proběhne od čtvrtka 3.
do středy 9. ledna 2019.
Koleduje se nejčastěji u stanic metra Kobylisy a Ládví, děti jsou oblečeny v kostýmech
Tří králů, které máme u nás ve farnosti
k dispozici a zpívají koledy.
Prosíme, kdo byste byli ochotni vést skupinky koledníků nebo se zúčastnit jako koledníci, pište na email: trikralovasbirka.kobylisy@email.cz
Za tým tříkrálové sbírky
Ondřej a Helena Triebeneklovi

Adventní doba
na středečních dětských

ZPRÁVY Z FARNOSTI
vity tak budou KAPKY, protože symbolizují
vodu, která znamená naději a život. A naši
nadějí je Ježíš, jehož narození budeme o Vánocích slavit. Každý týden si děti i rodiče
budou moci vzít kapku, na které najdou
citát z Bible a malý úkol. Kapky budeme
postupně nosit zpět a budeme jimi zalévat
na dětské nástěnce KOŘEN JESSE. Pařez vypadá, že je suchý, ale Bůh může způsobit, že
pařez znovu ožije a vyrazí z něj nové výhonky. Stejně tak je tomu v našem životě, pokud Bohu otevřeme dveře do našeho srdce.
Advent je tou ideální dobou, kdy to můžeme zkusit. Srdečně vás zveme na středeční
dětské mše v 17h a doufáme, že vám tato
aktivita zpříjemní advent a bude jednou
z možností, jak se připravit na příchod Spasitele do betlémské stáje i do našeho života.
Dětský tým

Kurz Zacheus
- spojit víru s každodenním životem
Milé farnice, milí farníci, srdečně vás zveme
na kurz Zacheus. Je určen pro ty, kdo svou
křesťanskou víru chtějí prohloubit a oživit
novými a zajímavými impulsy a kdo si chtějí
zkusit konkrétní a praktické zapojení křesťanství do svého každodenního života. Zváni
jsou dlouholetí praktikující křesťané i ti, kdo
svůj vztah s Kristem, křesťanstvím a církví
prožívají teprve několik měsíců. Vhodný je

Kobylístek

adventní chvály
u Terezičky

17/12/18
s kapelou Kairos
po večerní mši
Kobyliské náměstí 1

Farní dětský karneval

Pán je blízko
– adventní chvály u Terezičky
Srdečně zveme na večer chval, který se
uskuteční v kostele v pondělí 17. prosince po
večerní mši sv., tj. asi od 19.30. Předvánoční
spěch vrcholí: pojďte si udělat spolu s námi
hodinu času pro sebe a pro Boha. Zpěvem
v doprovodu kytar, společným čtením z Písma, modlitbou i v tichu prožijeme blízkost
příchodu Spasitele. Pozvěte Světlo světa do
svého srdce.
Za kapelu Kairos

Letošní adventní aktivita je motivovaná
starozákonními texty, které jsou prostoupeny touhou očekávání Spasitele. Na začátku každé mše budeme zpívat píseň „Rorate
caeli“ ve které se zpívá „… rosu dejte, nebesa, shůry…“ Symbolem naší adventní akti-
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i pro ty, kdo absolvovali v dospělosti přípravy na svátosti nebo kurz Alfa.
Kurz Zacheus bude probíhat od konce
ledna dvakrát za měsíc ve čtvrtek večer.
Jednou za měsíc bude přednáška na dané
téma a za čtrnáct dní po ní proběhne diskuse ve skupinkách. Čas mezi přednáškou
a setkáním ve skupinkách bude prostorem
k praktickému prožívání a uvádění daného
tématu do každodenního života v různých
rovinách. První blok přednášek a diskusí
bude od ledna do dubna a druhý pak od září
do prosince. Celkem půjde o osm témat.
Úvodní přednáška bude výjimečně ve středu 30. 1. od 19.20 ve farním sále (protože
ve čtvrtek je Slavnost sv. Jana Boska) a povede ji, tak jako tři následující, P. Ladislav
Heryán.
Přihlašovat se můžete na webu farnosti
v rubrice akce, kde jsou i jednotlivá témata
a další informace. Kurzu se můžete účastnit
i vy, kdo už jste jej prožili dříve. Uvítáme vaši
ochotu a zkušenosti při zapojení se v jeho
organizaci. Spolu s přípravným týmem se
na všechny účastníky těší,
Tomáš Redlich
www.terezicka.cz
farnost.kobylisy@sdb.cz

prosinec 2018

Jak již jistě víte, čeká nás v neděli 3. 2. 2019 od
14.00 hod dětský karneval na téma FILM.
Chtěli bychom Vás opět poprosit o spolupráci při
zajišťování odměn. Pokud můžete, budeme rádiza smysluplné hračky a drobnosti, které potěší
dětskou duši. Děkujeme Vám a těšíme se na Vás!
Přípravný tým

11

OHLÉDNUTÍ

Proběhlé ministrantské akce
Během podzimních prázdnin se konalo
v Plzni setkání ministrantů ze salesiánských
farností. Přijeli hoši z Plzně, Rumburka, Českých Budějovic, Sebranic a Prahy. Za Kobylisy jelo šest účastníků, jeden z nich dokonce
na území farnosti bydlí. Fotky z akce najdete
na www.sdb.cz nebo na www.sdbplzen.cz.
V sobotu 10. listopadu se konalo diecézní
setkání ministrantů. Kromě mše svaté s panem kardinálem ministranti poznávali práci
hradních hasičů. Za Kobylisy se účastnilo

POZVÁNKY ODJINUD
deset hochů, na území farnosti z nich nebydlí nikdo. Fotky z akce najdete na stránkách
Člověk a víra.
P. Pavel Šimůnek

Staré Bohnice v proměnách času kalendář pro rok 2019

Drakiáda

VZÁJEMNÁ POMOC

"Tradiční drakiáda se nakonec uskutečnila.
A ač nám povětrnostní podmínky příliš nepřály a ani z ukázkové fotky to není úplne
zřejmé, draci nám nakonec vzlétli..:-)"
Lenka Altmanová
Bohnice slaví v roce 2018 celých 860 let od
první písemné zmínky. Touto zmínkou je tzv.
autentika - zakládací listina kostela. Dochovala
se v originále, byla prohlášena za kulturní památku a je uložena v Archivu hlavního města
Prahy. Autentika je unikát, který si zachovalo
velmi málo kostelů. K této příležitosti vychází
kalendář s unikátními historickými fotografiemi Bohnic. Spolu s kalendářem jsme vydali
k tomuto výročí i pohlednici. Budou k dostání
například na Starobohnickém vánočním těšení
16. 12. nebo po domluvě také na kontaktu níže.
Renáta Molová, renata@starebohnice.cz

Divadelní představení
Moc Vás všechny zveme na divadelní představení pro děti i dospělé Řeka, která teče
pozpátku podle stejnojmenné knihy Jean-Claude Mourlevata. Poetický příběh
se zpěvy na pomezí pohádky a fantasy. Malý Tomek se vydává na dobrodružnou
cestu za vodou, která dává nesmrtelnost. Podaří se mu překonat všechny nástrahy kouzelných lesů, luk a moří a najít zázračný pramen vody? A setká se nakonec s tajemnou
dívkou Hannah, na kterou nemůže zapomenout? Koná se 19. prosince od 18:00 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv.
Jiljí v Praze (nový vstup na rohu ulic Husova
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a Jalovcová, Praha 1). Hrají a zpívají kluci
a holky z Gymnázia Přírodní škola, scénář
podle stejnojmenné knihy napsal farník
František Tichý
Vstupné dobrovolné

prosinec 2018

Naši pomoc aktuálně potřebuje paní L., která bydlí v Trousilově ulici u Sokolníků. Ráda
by byla nepravidelně, dle domluvy odvezena
na mši k nám do kostela. Kdo byste byl ochoten pomoci, dejte prosím vědět na email
vzajemnapomoc@sdb.cz nebo mi řekněte
osobně nebo zkontaktujte Ottu Banka. Stále
platí, že se mohou na uvedený email hlásit
lidé ochotní jakýmkoliv způsobem pomoci.
Stejně tak budeme rádi, když se rozhlédnete
kolem sebe a dáte nám vědět o lidech, kteří
by naši pomoc potřebovali.
Věrka Novotná

Radio Proglas hledá redaktora
pro studio Kristián v Praze
Přijmeme redaktora pro pražskou redakci
s působností v Praze, Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji. Předpokládáme
vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního
typu, všeobecný rozhled, komunikativnost,
výbornou orientaci v křesťanském prostředí,
organizační schopnosti, znalost práce na počítači, řidičské oprávnění sk. B. Zkušenosti
s prací v mediální sféře jsou výhodou. Nástup
je možný ihned. Náplní práce je tvorba
krátkých reportáží, zpráv a publicistických
pořadů. V případě zájmu nám pošlete svůj
životopis s motivačním dopisem (příp. fotografií) elektronicky na adresu personalie@
proglas.cz a připojte, prosím, prohlášení, jež
najdete na webu Proglasu, záložka
Kontakty a info/ Pracovní příležitosti
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JÁ A MOJE FARNOST

Společenství Žít Laudato si‘
Dobrý den, ahoj.
V této rubrice se obvykle představují lidé,
kteří k sobě už delší dobu patří a sdílí
společný příběh. O nově vzniklém společenství „Žít Laudato si“ to neplatí. My,
kdo se v něm poslední dva měsíce setkáváme, jsme různorodí a máme velmi odlišné příběhy. Spojuje nás to, že máme zájem
o křesťansky motivovaný trvale udržitelný způsob života a chceme se pravidelně
setkávat, abychom tento zájem rozvíjeli
ve společenství.
Poprvé jsme se sešli v úterý v týdnu 7. –
14. října 2018, během nějž rozmanitá
náboženská společenství (katolické farnosti, evangelické sbory, židovská shromáždění) sdružená po celém světě do sítě
„Living the Change“ (Žít změnu) poprvé
slavila „Time for Living the Change“ (Čas
žít změnu), aby společně hledala způsoby, jak se přiblížit nejhlubším hodnotám
své víry. Současný životní styl založený
na spalování fosilních paliv a konzumaci
masa z velkochovů drancuje planetu Zemi
a ničí její společenstva tak, že je vážně
ohrožena nejen příroda a volně žijící druhy, ale i život dalších generací lidí, který
je na přírodě závislý. Proto se nábožensky
založení lidé po celém světě spojují a společně se snaží změnit svůj způsob života
tak, aby svět, který jim byl svěřen do péče,
zanechali svým potomkům v obyvatelném
stavu. Přitom se učí nejen měnit své spotřebitelské chování (používat hromadnou dopravu, jíst rostlinnou stravu), ale
především vyznávat své vlastní sobectví,
chamtivost a apatii, které leží v kořenech
současné environmentální krize. V prvním listu Janově čteme: „Řekne-li někdo:
‚Já miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého
bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra,
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kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“ Podobně to platí o světě, který
Bůh stvořil. Jestliže kvůli svému pohodlí
a lhostejnosti poškozujeme Bohem stvořený svět, nemůže být v pořádku náš vztah
k Bohu. Jestliže žijeme způsobem, který
vážně omezuje možnost následujících generací lidí žít důstojný život, nemůže být
v pořádku náš vztah k lidem. Hledání nápravy vztahu ke světu a vyznávání svého
podílu na tom, že je drancován a nevratně
poškozován, tak zároveň způsobuje i nápravu vztahů k lidem a k Bohu a umožňuje křesťanům uskutečňovat své povolání
k lásce. Současná environmentální krize
je tedy nejen výzvou ke změně chování,
které ji působí a zhoršuje, ale také příležitostí k hluboké vnitřní proměně a k nápravě všech vztahů.
Protože pro katolické křesťany je nejvýznamnějším podnětem k proměně vztahu
ke světu - a skrze něj také vztahu k lidem
a k Bohu - encyklika Laudato si‘, již papež
František vydal v roce 2015, chceme se při
našem úsilí o nápravu a proměnu nechat
doprovázet především tímto textem. Při
pravidelných setkáních v nadcházejících
měsících se s ním budeme hlouběji seznamovat a hledat cesty, jak poselství encykliky předávat dalším lidem. Různými způsoby budeme připomínat, že „lidstvo je voláno
k tomu, aby si uvědomilo potřebu změny životního stylu, výroby a spotřeby“ (Laudato
si‘ 23) a usilovat o to, aby se taková změna začala uskutečňovat v naší farnosti,
abychom se „postupně posouvali od toho,
co chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět“
(Laudato si‘ 10). Chcete-li to zkoušet
s námi, přijďte na pravidelná setkání každé liché úterý v 17.30 (vstup přes vrátnici)
nebo napište Světle na shj@post.cz.

Kobylístek

Modlitba za naši zemi
Všemohoucí Bože,
jsi přítomen v celém vesmíru
i v nejmenším z tvých tvorů.
Svou něhou objímáš vše, co je.
Vylij na nás moc své lásky,
abychom chránili život a krásu.
Naplň nás pokojem, abychom žili
jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých,
pomoz nám zachránit ty, kdo jsou dnes
na zemi opuštění a zapomenutí
a jsou tak vzácní v tvých očích.
Vnes uzdravení do našich životů,
abychom svět chránili a nekořistili z něho,
abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zničení.
Dotkni se srdcí
těch, kdo hledají jen zisk
na úkor chudých a země.
Nauč nás nalézat cenu každé věci,
abychom byli naplněni úžasem a rozjímáním,
abychom poznali, že jsme hluboce sjednoceni
s každým tvorem,
když putujeme k tvému nekonečnému světlu.
Děkujeme ti, že jsi s námi každý den.
A prosíme tě, povzbuzuj nás v našem úsilí
o spravedlnost, lásku a pokoj.

Tato modlitba vyšla v encyklice Laudato si‘ a vystihuje to, kdo jsme, lépe než fotografie.
Světla Hanke Jarošová

prosinec 2018
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ROZHOVOR

Bůh má všechno pevně ve svých rukách!
Ota a Maruška jsou krásným manželským párem. Mají můj obdiv, že
zvládli tak náročnou zkoušku, jakou marné čekání na vlastní dítě pro
každý pár je. Postupně přijali tři děti, Otíka, Martínka a Májinku. Jejich
odevzdanost se Bohu je příkladná. Chtěli se o svou dosavadní cestu
podělit s ostatními, a proto vznikl tento rozhovor, který Božím vedením
vychází na prahu nadějeplného období Adventu.
Odkud pocházíte a co Vás přivedlo
do naší farnosti?
O: Pocházím od Jablonecka, kde jsem prožil
svých prvních 13 let života a potom jsem se
kvůli tenisovému talentu a touze vítězit odstěhoval do Prahy. S odstupem času vidím, že
mě touha po vítězství a vztahy v tenisovém
prostředí dovedly k poznání vlastní prázdnoty i křehkosti a k hledání opravdového smyslu života. Díky Bohu, jeho velvyslanci Ježíši
z Nazareta a díky farníkům, jsem začal čerpat
nového Ducha a novou naději zde v salesiánské farnosti v Kobylisích. U tenisu jsem zůstal
a jsem rád, že se denně mohu setkávat i s některými dětmi z naší farnosti a naplňovat jim
odpolední čas sportováním v bezpečném prostředí našeho tenisového klubu.
M: Vyrůstala jsem na Příbramsku a do Prahy
jsem přišla za prací. Terezička byla nejblíž
mému tehdejšímu prvnímu bydlení. Když jsem
zjistila, že ve farnosti působí salesiáni, o kterých jsem dosud jen slyšela nebo četla, byla
jsem šťastná, že se s nimi konečně seznámím.
Jejich srdečnost a přátelskost byla naprosto
úžasná a odzbrojující. Také díky milým farníkům jsem se tu hned cítila jako doma.
Čím pro vás naše farnost je?
O: Cítíme velkou vděčnost Bohu, který
na nás skrze konkrétní salesiány působí. Ti
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nás provázejí a pomáhají nám i na naší manželské cestě životem. I proto jsme se před
několika lety rozhodli pro formaci k salesiánům spolupracovníkům. Vnímáme to jako
naši odpověď na velkorysou Boží nabídku,
kterou nám ,,nedávno" vybojoval a otevřel
kněz Don Bosco z Turína.
Jste manželé 13 let a vaše vlastní dítě nepřicházelo. Jaké pocity jste v sobě nosili?
M: Vzpomínám si na obrovskou bolest a také
naštvanost, nejvíc na sebe samu – na své
ženství a taky na Boha, kterého jsem se často ptala: „Proč zrovna my!?“ Každý měsíc
jsem doufala, že už snad konečně otěhotním.
S každou další menstruací jsem znovu a znovu prožívala obrovské zklamání, zoufalství,
beznaděj, nejistotu. Měla jsem období, kdy
ta bolest byla tak nesnesitelná, že jsem se
zamýšlela i nad tím, jestli má cenu žít. Přestože jsem měla celou tu dobu po boku toho
nejlepšího manžela na světě, který se mnou
tak ochotně náš manželský kříž nesl a který
dokázal snášet všechny moje negativní emoce a probrečené noci. Denně jsme si spolu
opakovali manželský slib, při kterém jsem
často myslela na otázku kněze: „Přijmete děti
od Boha dobrovolně?“. Uvědomila jsem si, že
naše společné ANO bylo odpovědí i na otázku, zda přijmeme také to, když děti nepřijdou.

Kobylístek

Před svatbou jsem si vůbec nepřipouštěla, že
by tato situace mohla nastat. Pocházím z pěti
dětí a domnívala jsem se, že jednou budu řešit spíš opačný problém.
O: Moje pocity se hodně odvíjely od pocitů
Marušky.
Jak moc bylo pro Vás těžké se rozhodnout pro adopci dítěte?
M: Pro mě bylo velice těžké bojovat s tím, že
k nám biologické dítě nepřichází. Dlouho mi
trvalo se s tím smířit a podat žádost o adopci.
Sedm let jsme čekali, jezdili jsme po poutích
v Čechách i v zahraničí, docházeli na různá
vyšetření, kde nám ale naši neplodnost nikdy nepotvrdili. Všechny naše modlitby se
zúročily a my od Boha dostali po nekonečném čekání překrásný dar, našeho prvního
chlapečka Otíčka . Okamžitě jsme ho přijali
s obrovskou niternou láskou a radostí. Zpětně vnímám, že Bůh měl s námi svůj plán už
dávno a moji velkou bolest později proměnil
hned v trojnásobnou radost.
O: U mě to takový problém nebyl. Už při
přípravě na manželství v Dejvicích jsme
tuto otázku probírali a já ji jako možnou
budoucí eventualitu vnitřně přijal. Netušil
jsem, že toto rozhodování skutečně nastane. Určitě jsem ale nechtěl jít cestou umělého oplodnění.
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Proč jste nechtěli jít cestou umělého
oplodnění?
O: V povědomí jsme měli, že katolické učení
a umělé oplodnění se neslučují. Na základě
lékařských vyšetření nám potvrdili, že bychom s plodností neměli mít problémy. Přesto jsme dostali nabídku k inseminaci, kterou nám předkládali jako „neškodnou“. Moc
jsem tomu nevěřil a začal jsem se více o tyto
techniky početí zajímat. Zejména jsem přečetl knihu Dobrá zpráva o sexu a manželství
od Christopha Westa. Utvrdil jsem se v tom,
že nechci, aby naše vlastní dítě bylo počato
„s asistencí“ nějaké třetí osoby. Navíc jsem
nechtěl dávat do sázky Maruščino zdraví při
všech těch zákrocích, které umělé oplodnění vyžaduje.
Co pro vás bylo nejtěžší překážkou
v rozhodnutí se k adopci?
M: Měla jsem velkou obavu z toho, že to dítě
nebudu umět přijmout. Hodně jsem se modlila za to, aby mě k tomu Bůh uschopnil.
O: Důležité bylo, abychom se na tuto cestu
vydali dobrovolně, oba společně jako jeden
tým. A to muselo nějakou dobu uzrát.
Měli jste pochybnosti, zda dokážete
vychovávat dítě, které se vám nenarodilo?
O: Zřejmě i kvůli neinformovanosti v této
oblasti jsem si žádné velké problémy v té
době nepřipouštěl.
M: Pochybnosti jsem neměla, ale věděla
jsem, že to bude asi trochu těžší. Odborníci
na náhradní rodičovství tvrdí, že výchova
adoptovaných dětí je jiná a mnohem náročnější než výchova biologických dětí. Člověk
dopředu nikdy neví, jak moc to bude těžké,
dokud tu situaci sám neprožije. Vnímala
jsem, že nám Bůh s každým dítětem, které
jsme přijali, dal také znamení, že ho pro nás
připravil už od jeho početí a vytvořil pro něj
místo v našich srdcích. Cítím, že nás Bůh
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Kluci se naučili být ke své sestřičce citlivější
a empatičtější. Často si s ní hrají a učí se být
trpěliví a tolerantní. Myslím si, že se naše
děti mají vzájemně hodně rády.
O: Řekl bych, že se běžná žárlivost projevila, ale vnímám, že kluci mají Májinku velmi
rádi, i když ji to občas projevují všelijak.
Přemýšlíte o tom, jak jednou svým dětem sdělíte, že jsou přijaté? Zákonem
je pro to stanovená hranice nástupu
do školy.
M: To, že jsou naše děti osvojené jim sdělujeme už od malička, takže jim to přijde normální.
O: Ano, bylo nám to řečeno při přípravě
na adopci. Vnímáme to jako rozumné, protože tím předejdeme v budoucnu mnohým potížím. Kdyby se to dítě nedozvědělo od nás,
tak by nám to mohlo třeba jednou vyčítat.
uschopňuje k tomu, abychom pro naše děti
byli dobrými rodiči. Je to občas hodně těžké,
ale jsme moc rádi, že ty naše krásné zdravé
dětičky máme a že jsme se pro ně rozhodli. A Bohu děkuji, že nám k tomu neustále
žehná.
Obávali jste se nebo obáváte, že s přijatými dětmi budou potíže, které s vlastními ne?
O: Ještě se nenarodilo dítě, se kterým by
žádné potíže nebyly. I Marie s Josefem měli
určitě s malým Ježíšem dost starostí. Vzpomeňme a domysleme, jak se asi museli cítit,
když místo odchodu do Nazareta zůstal malý
Ježíš v Jeruzalémském chrámu a rodiče ho tři
dny nemohli najít. Nějaké potíže asi nejspíš
budou. Od začátku se modlíme za sílu, abychom dokázali unést kříž s tím spojený.
M: Domnívám se, že když je zvolen vhodný
výchovný postup na základě rady zkušených
odborníků, tak by velké problémy s přijatými dětmi být neměly. Dokonalé dítě prostě
neexistuje.
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Jak reagovalo vaše okolí, když jste si
osvojili první dítě?
M: Pozitivně, prožívali spolu s námi velkou
radost a moc nám v tom fandili.
O: Většinou kladně, mnoho lidí prožívalo
naši cestu s námi a sdíleli radost z přijatých
dětí.
Jak dlouho vám u jednotlivých dětí trvalo sžívání se s nimi?
M: Do Otíčka jsem se zamilovala na první
pohled, když jsem ho viděla poprvé v jeho
dvou měsících u přechodných pěstounů.
V tu chvíli jsem věděla, že on je tím naším
tolik vytouženým miminkem. Když jsem
si ho vzala poprvé do náruče, tak mě jako
svojí maminku přivítal jeho prvním úsměvem, který si schovával pro tuto příležitost.
Vybrali jsme mu jméno Otík po tatínkovi
a dědečkovi, takže je už v našem rodu „Ota
pátý“. U mě mateřská láska k Otíčkovi naběhla hned a následné sžívání se s ním bylo
krásné a přirozené.
A u Martínka a Májinky tomu bylo podobně.

Kobylístek

Místo v mém srdci měli oba připravené ještě před jejich narozením, kdy jsem po nich
toužila. Už tehdy jsme pro ně měli vybraná
jména a těšili jsme se, až se narodí. Moje
sžívání se s nimi začínalo v porodnici, hned
po porodu, v prvních minutách jejich života, kdy jsem je mohla přiložit na své srdce
a dlouho s nimi takto v náručí setrvat. Důkazem mého nastavení se na ně bylo i to, že
jsem se s nimi částečně rozkojila.
O: Já se s nimi sžívám doteď a myslím, že člověk se stále proměňuje a nelze se zastavit
a říct si: „Už tě znám jako svoje boty“.
Doprovázel vás po příjetí dětí někdo,
kdo by vám poradil?
M: Zkontaktovali jsme se s organizacemi
Středisko náhradní rodinné péče a Dobrá
rodina.
Jak reagovali starší Otík a Martínek
na příchod Májinky?
M: Otík s Martínkem na Májinku reagovali pozitivně, hezky ji přijali od prvního dne.
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Co když budou chtít poznat své biologické rodiče?
M: Až budou starší a zatouží se dozvědět
něco více o své biologické rodině, pak jim
v tom určitě bránit nebudeme, ba naopak.
Pomůžeme jim setkání zprostředkovat. Mají
na to právo.
Znáte rodiny, odkud vaše děti pocházejí?
O: Moc je neznáme, jen víme, že jsou jejich
biologické maminky statečné ženy, které se
dokázaly svojí životní situaci postavit čelem. Že děti donosily, porodily a ještě navíc
bez nároku na odměnu se setkaly s námi
a zajistily dětem rodinu, kde budou v náručí
svých rodičů od první chvíle, co se narodí.
Jak to, že se Vám v tak krátkém čase podařilo osvojit si hned tři děti?
M: Po osvojení Otíka jsem měla v srdci velikou touhu ještě po jednom miminku, ale
standardní cestou to vzhledem k vysokému
počtu prvožadatelů o adopci nešlo. Od jedné

19

KNIŽNÍ OKÉNKO

ROZHOVOR
kamarádky jsem se dozvěděla o možnosti
přímé adopce a nějak jsem tušila, že to pro
nás může být jedna z posledních možností,
jak mít další miminko.
Co znamená přímá adopce?
M: V přímé adopci jsme se, jakožto budoucí náhradní rodiče, zkontaktovali přímo
s biologickou matkou dítěte ještě v době
těhotenství. Tyto ženy se díky jejich složité životní situaci nemohou o miminko
samy postarat, ač by někdy chtěly a také
ho nechtějí odložit do kojeneckého ústavu
bez rodičovské lásky. Jsou proto rády, že
se mohou setkat s náhradní rodinou, kde
bude dítě spokojené a láskyplně přijaté.
Na základě předem sjednané dohody a se
souhlasným rozhodnutím soudu dítě hned
po porodu přenechají náhradním rodičům.
Je to legální cesta, ale není tolik známá.
Možná proto, že biologická rodina má ještě nějaký čas se rozmyslet, zda souhlas
k adopci dítěte zpětně neodvolá. Většinou
to ale dopadne dobře, tedy alespoň my jsme
už dvakrát měli to štěstí.
To jste ale před přijetím Májinky nemohli vědět, že to znovu vyjde. Báli jste
se jít do toho znovu?
M: Po přijetí Martínka jsem opět ve svém
srdci cítila obrovskou touhu ještě po jednom miminku, tedy spíše po holčičce. Jsem
zvyklá od svého mládí svěřovat svůj život
Bohu, modlit se za svého životního partnera a v manželství za naše děti. Svěřila
jsem Bohu i tuto touhu a nechávala jsem

jen na Něm, zda to vyjde nebo ne. Nechtěla
jsem si jednou vyčítat, že jsem to nezkusila. Řídila jsem se příslovím „Člověče přičiň
se a Bůh ti požehná.“ A znovu to vyšlo! Bůh
nikdy na ničem nešetřil, dal mi vždycky
daleko větší a krásnější dar, než jaký jsem
si kdy představovala - úžasného manžela
a tři krásné, zdravé děti. Opravdu často
žasnu, jak Bůh má všechno pevně ve svých
rukách!

SNĚHOVÁ VÍLA
Poetická vánoční
pohádka, kde
zlé kouzlo zlomí
jeden malý kluk.
Jednoduchý
vánoční příběh
pro malé
čtenáře, vhodný
jako první čtení.

Co byste chtěli vzkázat párům, které se
také dlouho nemohou dočkat vlastního
dítěte?
M: Když jsme sami v takové situaci byli,
hodně nám pomohlo setkání s manželi, kteří prošli podobnou cestou jako my a kteří
například už ten první krok udělali a děťátko si osvojili. Díky tomu jsme si mohli
utřídit myšlenky a zvážit, jestli je adopce
cestou i pro nás. Případným zájemcům proto nabízíme sdílení naší cesty.
Určitě všem, kterým děťátko zatím ještě
nepřišlo, moc držíme palce a přejeme jim,
aby se brzy svého vytouženého miminka
dočkali.
O: Popřál bych všem párům trpělivost,
upřímné hledání, vytrvalost v modlitbě
a důvěru v Boží prozřetelnost.

Děkuji za rozhovor
Olga Lisáková

Ota a Marie Fukárkovi už 15 let navštěvují naši farnost, 13 let jsou manželé a 12 let jsou
součástí manželského společenství Kvintet. Mají 3 osvojené děti Otíka (5 let), Martínka (2
a půl roku) a Májinku (půl roku). Ota pracuje jako tenisový trenér dětí a mládeže v Bohnicích a Maruška je s dvěma mladšími dětmi na rodičovské dovolené.
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RADOST Z BOHA
Autor přechází
od Písma svatého
k tématům, jako
jsou církev či
svátosti, a prostor
věnuje i morálce
a Desateru nebo
modlitbě.

ČERNOBÍLÉ
PRÁZDNINY
Příběh o Honzíkovi,
zvláštní tetě, tajemném světe pod
pařezem, kde žijí
zvířata-kamarádi.
A na konci čeká
skutečně nečekané
překvapení…
JAN WERICH
ZA OPONOU
Spojení jedinečných fotografií
a rozhovorů, v nichž
se Werich ohlížel za
svým životem, doplňují dobová svědectví a komentáře
blízkých.

Tomáš Večerka
Klapkova 2, Praha 8, 283 028 203, knklapkova@portal.cz
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Portál Klapkova
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Tři, dva, jedna…………. skok!

spojené s plněním úkolů, hledáním stanovišť (jedna „talentovaná“ skupinka se ztratila dokonce sedmkrát) a nechyběla ani divoká prasata.
Co čekalo na budoucí dobrovolníky v cíli,
si prohlédněte na fotkách. A pokud chcete
vědět víc, přečtěte si celý článek o dramatickém víkendu na stránkách
adopcenablizko.cz.

Dobrovolníci na TV NOE o dobrovolné službě:

Druhý přípravný víkend pro dobrovolníky
byl mimořádný a rozhodně nebyl pro slabé
povahy.
Jestlipak tušíte, jaká výzva se skrývá za titulkem?
Na faře v Čučicích se 9.–11. listopadu prověřovala skutečná motivace adeptů na dobrovolnickou službu. Kromě osobního rozhovoru s některým členem týmu byla připravena
zkouška mnohem větší, než všichni předpokládali.
Večerní program proběhl celkem ještě
„normálně“ – ztvárňovaly se určité situace,
zážitky, pocity a myšlenky. Pro některé to
bylo více přirozené, příjemné a stimulující, pro některé zase méně. Všichni se ale
do aktivit naplno pustili a dobře se bavili.
Po příjemně stráveném večeru nenastal
dlouhý, klidný spánek, ale noční putování
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„Něco vezme, mnohem víc dá“
TV NOE odvysílala čtvrtý díl pořadu Adopce
nablízko, v němž tentokrát vystupovali dobrovolníci, kteří svou službu ukončili před třemi a více lety. Mezi účastníky byly mimo jiné
i dva manželské páry se svými dětmi. Manželé Chrástečtí na dobrovolnou službu vyjeli
už jako manželé, naopak manželé Bílí se díky
dobrovolné službě v Indii seznámili. Společně prožitá zkušenost je stmelila a jejich vzájemné sympatie přerostly ve vztah. I po několika letech hodnotí dobrovolníci svoji
službu jako významnou životní zkušenost,
z níž čerpají dodnes. Vyhledejte si v archivu
TV NOE záznam pořadu a zúčastněte se naší
soutěže o jedinečnou indickou omáčku.

Kobylístek

prosinec 2018
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DĚTEM

V Praze palmy nerostou

Čas na kvíz

„V mém dosavadním životě to byla zatím ta nejlepší zkušenost
a vážně nepřeháním“, píše ve svém posledním dopise Kamila Dušková,
která si dobrovolnickou službu v Mexiku prodloužila o tři měsíce
a koncem listopadu se vrátila do České republiky.

1. Kolik svíček je na adventním věnci?

Má duše je plná protichůdných pocitů.
Na jednu stranu se už moc těším do Čech,
na rodinu a na přátele; jsem zvědavá na to,
co všechno se změnilo v Praze a v mých
rodných Českých Budějovicích.
Na druhou stranu jsem smutná při představě, že opustím všechny ty děti tady,
které mi už za tu dobu tak nějak „přirostly k srdci“, že se budu muset smířit třeba
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i s tím, že v Praze palmy nerostou a občas
je strašná zima, no a pak mi taky bude
děsně chybět mexické jídlo, které se v Čechách prostě sehnat nedá – třeba nopály,
čerstvé kukuřičné tortilly, tamarindové
sladkosti a tak.
Jela jsem do Mexika za dětmi s představou, že jim pomůžu „vytáhnout“ a objevit
jejich talenty, a přitom jsem vlastně jela
objevovat samu sebe. Dostala jsem příležitost k projevení vlastní kreativity – začala jsem kreslit, malovat, hrát na kytaru,
vyrábět lapače snů. Z Mexika se pro mě
stala srdeční záležitost a já doufám a věřím, že se sem někdy budu moct znovu podívat…. (celý dopis na našich
stránkách).
Kamile moc děkujeme za obětavou službu
a přejeme jí, ať i v Praze najde nějakou
svoji „palmu“ a místo, které ji bude hřát
i ve studených zimních měsících.
Dopisy
dalších
dobrovolníků
čtěte
na www.adopcenablizko.cz
Výkonný imunitní systém v lezavých podzimních dnech, energie na vánoční přípravy a hezky prožitý advent vám přeje
Tým Sadby

3. Kde se narodil Ježíš?

A)

5

A)

V Betlémě

B)

0

B)

V Berouně

C)

4

C)

V Brně

2. Kdo slaví svátek 24. prosince?
A)

Josef a Marie

B)

Adam a Eva

C)

Silvestr

Prosincové pranostiky
(lidová rčení)
O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. (3. 12.)
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. (4. 12.)
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. (6. 12.)
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. (13. 12.)
O svaté Albíně schovej se do síně. (16. 12.)
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. (23. 12.)
Na Štědrý večer hvězdičky-ponesou vajíčka slepičky. (24. 12.)
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Na Boží narození o bleší převalení. (25. 12.)
Chodí-li Kateřina po ledě (25. 11.), chodí svatý Štěpán po blátě. (26. 12.)
Na Boží narození o bleší převalení. (25. 12.)

Sledujte články a dopisy našich
dobrovolníků na
www.sadba.cz, www.adopcenablizko.cz

Kobylístek

Chodí-li Kateřina po ledě (25. 11.), chodí svatý Štěpán po blátě. (26. 12.)
Stránku dětem připravila Kristina Záškodná.

prosinec 2018
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

Vánoční bohoslužby 2018 Kobylisy, Troja
a příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Pravidelné bohoslužby
neděle
7.30, 9.00, 10.30, 18.30
		
11.00
		
16.30
			
středy
17.00
po - so
6.15
		
6.30, 18.30

Předvánoční svátost smíření
Od pondělí 17. do soboty 22. 12. od 17.00, k dispozici bude více kněží.
Ve středu 19. 12. od 16.00 pro děti.

24. 12. Štědrý den (pondělí)
6.30	adventní mše svatá Kobylisy – sv.
Terezie
16.00	rytmická pro rodiny s dětmi, vigilie
Narození Kobylisy – sv. Terezie
16.00	mše svatá z vigilie Narození Kostel
sv. J. Křtitele DOLNÍ CHABRY
15.30	mše svatá z vigilie Narození Kostel
sv. Václava BOHNICE
		 kostel otevřen od 22.00
22.45	
mše s koledami, vigilie Narození
Kobylisy – sv. Terezie
23.00 vigilie Narození Troja – sv. Klára

25. 12. Hod Boží vánoční (úterý)
7.30 Kobylisy – sv. Terezie
9.00 rytmická Kobylisy – sv. Terezie
10.30 Kobylisy – sv. Terezie
11.00	Troja – sv. Klára
		
kostel otevřen od 14.00 do 18.00
k prohlídce jesliček
18.30	Rybova Česká mše vánoční Kobylisy – sv. Terezie

30. 12. Svátek svaté rodiny (neděle)
		při dopoledních bohoslužbách proběhne obnova manželských slibů
7.30 Kobylisy – sv. Terezie
9.00 rytmická Kobylisy – sv. Terezie
10.30 Kobylisy – sv. Terezie
11.00 Troja – sv. Klára
18.30 Kobylisy – sv. Terezie

31. 12. Silvestr (pondělí)
6.30
16.00	
na poděkování k zakončení roku
s požehnáním do nového Kobylisy –
sv. Terezie

1. 1.	2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok (úterý)
7.30 Kobylisy – sv. Terezie
9.00 Kobylisy – sv. Terezie
10.30 Kobylisy – sv. Terezie
11.00 Troja – sv. Klára
18.30 Kobylisy – sv. Terezie

Příležitost ke svátosti smíření
Ve všední dny večer se zpovídá vždy půl hodiny před každou mší svatou (18.00 - 18.25)
V neděli dopoledne se zpovídá vždy půl hodiny před každou mší,
a je-li třeba, i v jejím průběhu.
V neděli večer se zpovídá jen před mší svatou od 17.45 (17.45 - 18.25)

Bohoslužby ve všední dny pravidelně (mimo výjimky) slouží:
Pondělí
		
Úterý
		
Středa
		
		
Čtvrtek
		
Pátek
		
Sobota
		
Neděle
Vydává:

26. 12. Svátek sv. Štěpána (středa)
7.30 Kobylisy – sv. Terezie
9.00 rytmická Kobylisy – sv. Terezie
10.30	Kobylisy – sv. Terezie
		
kostel otevřen od 14.00 do 18.00
k prohlídce jesliček
18.30 Kobylisy – sv. Terezie
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eucharistická bohoslužba
v kapli sv. Kláry, eucharistická bohoslužba
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry,
eucharistická bohoslužba
eucharistická bohoslužba pro děti
ranní chvály
eucharistická bohoslužba (v úterý večer pro mládež)

		
Redakce:
DTP:
Tisk:

6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
17.00
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30, 9.00, 10.30, 18.30

P. Martin Hobza
P. František Blaha
P. František Blaha
P. Josef Kopecký nebo P. František Blaha
P. Josef Kopecký
P. Martin Hobza nebo P. Pavel Šimůnek – pro děti
P. Jan Vývoda
P. Pavel Šimůnek
P. Josef Kopecký
P. Milan Mihulec
P. Martin Hobza
P. Josef Kopecký nebo P. Pavel Šimůnek
P. Milan Mihulec, mše svatá s nedělními texty
celebranti se nepravidelně střídají

Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8,
farnost.kobylisy@sdb.cz
A. Kalinová, M. Hobza, T. Redlich
Boo & Vít Kostečka
TLAMA design

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 13. ledna 2019.
Uzávěrka bude 4. ledna 2019 ve 12.00.
Toto číslo vyšlo 2. prosince 2018 v nákladu 750 výtisků.

Kobylístek

prosinec 2018

Výrobní cena jednoho kusu cca 12,- Kč
Příspěvky posílejte na kobylistek@sdb.cz
nebo do sakristie.
Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky
nejsou stylisticky upravovány. Názory autorů
nemusí být shodné s názory redakce.

Číslo účtu farnosti: 205391359/0800
Tel.: 283 029 141, 283 029 165
www.terezicka.cz
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FARNÍ AKTIVITY
1. po v měsíci
19.10
liché pondělí 19.15 – 20.45
sudé úterý		
19.15 – 20.45
liché úterý		
17.30
každý čt		
19.00 – 19.30
1. čt v měsíci 19.30 – 22.00
1. pá v měsíci
17.00
2. pá v měsíci 19.00 – 20.00
každý pá		
18.00
soboty večer 		

Setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání; kostel
Hovory o Bibli, Jaroslav Schrötter; místnost Emauzy
Setkávání nad texty papeže Františka; Josef Fiřt, místnost Nazaret
Setkání společenství Žít Laudato si‘, vstup přes recepci
Eucharistická adorace, kostel
Eucharistická adorace noční, kostel
Adorace, příležitost ke svátosti smíření, večer přijímání pod obojí
Rozjímání nedělních textů Písma, Emauzy
Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc
Mše svatá s texty z následující neděle

2.
ne
14.00
4.
út
18.30
5.
st
09.00
		
17.00
6.
čt
09.30
8.
so
08.30
		
12.00
		
13.00
9.
ne
18.00
9.-16.
ne-ne		
10.
po
19.10
10.-12. po-st		
11.
út
09.30
14.-16. pá-ne		
15.
so
9.00
16.
ne		
		
14.00
		
19.30
17.
po
19.30
17.-22. po-so
17.00
18.
út
17.00
		
18.30
19.
st
16.00
22.
so
14.00
24.
po
16.00, 22.45
25.
út
14.00-18.30
		
18.30
30.
ne		
31.
po
16.00

Klub seniorů: Výstava pana Janáka, farní sál
Úterky u Terky, 1. Úterek, Žít Laudato si (S.H. Jarošová)
Svatý Mikuláš pro nejmenší, farní sál, kostel
Svatý Mikuláš na bohoslužbě pro děti, kostel
Seminář pro rodiče, zdobení perníčků, kl. U Hrocha (přihláška)
Adventní duchovní obnova, 1. kolo, kostel, farní sál
Mše svatá, pro účastníky adventní obnovy 1. i 2. kola, kostel
2. kolo duchovní obnovy, stejný program i místo jako dopoledne
Setkání pastorační rady farnosti, Jeruzalém
Jeden dětský dárek navíc, sběr dárků dle seznamu dětí, farní kancelář
Živý růženec
Vánoce v kostele, program pro děti 3. – 5. tříd ZŠ, kostel
Seminář pro rodiče, vánoční nepapír, kl. U Hrocha (přihláška)
Adventní duchovní obnova ministrantů, Zdice
Předvánoční úklid kostela
Adventní, vánoční trhy po každé mši, farní sál, průjezd kostela
Klub seniorů - duchovní obnova
Setkání akolytů
Adventní chvály se skupinou Kairos, boční kaple
Svátost smíření, více kněží, kostel
Předvánoční zastavení na dvoře Salesiánského centra
Úterky u Terky, 3. Úterek, kostel, farní sál, hřiště
Svátost smíření dětí, kostel
Ministrantské řádění
Vigilie Narození Páně (večer kostel otevřen od 22.00)
Kostel otevřen k prohlídce jesliček
Rybova Česká mše vánoční, kostel (zkouška sboru na kůru, 16.45)
Svátek Svaté Rodiny, při dop. bohoslužbách obnovy manželských slibů
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok s požehnáním do nového roku

prosinec

leden
3. – 9. čt-st		
3.
čt
09.30
5.
so
15.00
		
18.30
6.
ne
16.00
8.
út
18.30
17., 24.
čt
18.30
19.
so
19.20

Tříkrálová sbírka 2019 (koledníci a vedoucí skupinek vítáni)
Mamky sobě, Smrt nemá poslední slovo, místnost Emauzy
Tříkrálový košt moravských vín, farní sál (přihlášky do 3. 1.)
Žehnání kadidla, vody a křídy, kostel
Musica pro Sancta Cecilia, Tříkrálový koncert, kostel
Úterky u Terky, kostel, farní sál
Seminář: Škola lásky v rodině, kl. U Hrocha (přihlášky do 10. 1.)
Farní ples v KD Ládví

