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O čem jsou Vánoce
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím,
které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“
Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích
musím mít obrovskou sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích
nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má
všechno jen třpytit.“
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Pozvání Centra pro rodinu
Putování adventem z Kobylis k Betlému

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi
teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova:
„Vole, zbláznil ses? Vždyť o Vánocích je nejdůležitější
přece Ježíšek! Copak jsi na to zapomněl?“
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí
to vůbec lidé?“
A co znamenají Vánoce pro vás?
Přejeme vám, abyste Vánoce prožili v lásce, radosti,
v kruhu svých blízkých a aby tím nejdůležitějším byl
u vás doma Ježíšek.
tým Salesiánského střediska mládeže

Milí přátelé,
přejeme vám pokojné a radostné
prožití vánočního času a v novém
roce všechno dobré.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme,
abyste nikdy neztratili naději
a drželi se Pravdy.
Vyprošujeme vám požehnání
do dalších dní.

Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.
Jn 3,16
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
Milí rodiče!
asi všichni prožíváme tuto turbulentní dobu podobně, ať už doma, na pracovišti nebo ve škole. Objevují se
nové úkoly a výzvy, ale i těžkosti, starosti a bolesti. Každý z nás se s tím potýká jinak, ale doufám, že v činnosti
Úterků, přípravě chaloupek i nového společenství mladých naleznete možný zdroj inspirace do života i víry.
Modlíme se za Vás a těšíme se, až se zase setkáme.
Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy, koordinátor chaloupek
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Úterky u Terky
Úterky u Terky v nucené korona přestávce rozhodně roce již budeme moci společně všichni ve farnosti ponezahálely. Ačkoliv, jsme se nemohli scházet, připravili slouchat zajímavá povídání hostů, modlit se a nebo jen
jsme pro mladé živé vysílání z plánovaných setkáních. tak spolu být.
Daniel Blažek
Naším prvním hostem byl Kamil Strak, ředitel pro mlákoordinátor Úterků u Terky
dež ČBK, který mluvil o tom, jak se Bůh zjevuje v 21.
daniel.blazek@strediskokobylisy.cz
století. Následoval Zdeněk Mrázek, salesián spolupracovník, který nám více přiblížil, jak chápat desatero
v dnešní době. Sérii živých vysílání v roce 2020 završila
salesiánka Jana Marková, které se rozhovořila o tom, jak
mluvit o Bohu nejen se svými nevěřícími přáteli.
Dalším projektem, který jsme rozjeli, byli nové podcasty
se zajímavými hosty z naší farnosti. Najdete je našem
Facebooku Úterky u Terky.
Na závěr jsme připravili, nejen pro všechny mladé, adventní kalendář plný výzev, který měl za cíl, aby mladí
prožili advent tak trochu jinak. Doufáme, že v novém

Nové spolčo pro mladé
Zveme mladé do nového křesťanského společenství
pro mládež od 14 do 15 let. Setkávání spolča zahájíme
společnou týdenní akcí v létě 2021. Chtěli bychom, aby
mladí ve spolču zažili partu vrstevníků, mohli se ptát
na otázky víry a byli doprovázeni na jejich cestě k dospělosti. Setkávání by mělo vyústit v možnosti účastnit
se animátorské školy a později přípravy na biřmování.
Společenství je určené pro mladé, kteří budou mít v září
2021 věk od 14 do 15 let. Zájemci se mohou hlásit Janu
Fojtů do 31. prosince 2020 osobně nebo na mail.
P. Jan Fojtů SDB
jan.fojtu@strediskokobylisy.cz
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CHALOUPKY
Milí rodiče, milé děti!
v dále přiloženém plakátku můžete vidět chaloupky a tábory, které pro Vaše děti chystáme. Všechny akce z minulého
léta pokračují a k nim se přidaly ještě dvě nové. A to chaloupka Bitva na řece Pádu (pro kluky od 7 do 9 let) pod
vedením P. Jendy Fojtů SDB a poté Chaloupka pro děvčata (od 8 do 10 let) pod vedením sestry Lídy Rybecké FMA.

Salesiánské tábory

Pobytové akce charakteristické menší skupinou
dětí a rodinnou atmosférou.

CHALOUPKY / 21

KAPACITA
20
18
18
20
30
20
20
18
20
15
20
20
20
30
20
40
20
40
18

CENA
2500
2500
2200
2800
2750
3000
3000
2200
3000
2000
2100
2400
2000
2750
2400
2300
2200
2300
3000

TERMÍN
25. 7. – 1. 8. 2021
26. 7. – 1. 8. 2021
26. 7. – 1. 8. 2021
26. 7. – 1. 8. 2021
8. 8. – 14. 8. 2021
13. 8. – 22. 8. 2021
10. 7. – 17. 7. 2021
12. 7. – 18. 7. 2021
13. 8. – 22. 8. 2021
1. 7. – 8. 7. 2021
18. 7. – 24. 7. 2021
1. 8. – 7. 8. 2021
2. 8. – 6. 8. 2021
8. 8. – 14. 8. 2021
9. 8. – 13. 8. 2021
9. 8. – 13. 8. 2021
16. 8. – 20. 8. 2021
16. 8. – 20. 8. 2021
16. 8. – 22. 8. 2021

MÍSTO
Spáleniště
v jednání
Zdice u Berouna
v jednání
Lázně Libverda
Nuzice
Heřmanice v Podještědí
Zdice u Berouna
Nuzice
v jednání
Spáleniště
Mentaurov
Praha-Kobylisy
Lázně Libverda
Praha-Kobylisy
Praha-Kobylisy
Praha-Kobylisy
Praha - Kobylisy
Vltava

* kluci i holky jedou spolu na jeden tábor Eldorádo | ** příměstský tábor pro nejmenší

chaloupky@sdb.cz

www.strediskokobylisy.cz

Plakátek ve velkém rozlišení najdete na www.strediskokobylisy.cz/tabory

BENEFICE
Akce v Salesiánském divadle plánujeme z důvodu koronavirové krize nejdříve v měsíci dubnu a květnu. Pro již
naplánované akce na leden a únor hledáme jarní termíny. Jedná se o tyto akce: Špačkův rodinný koncert, Večer
přátel střediska. Děkujeme za pochopení.
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HOLKY A KLUCI

VĚK
12–17
7–9
9–11
10–14
9–15
7–14
11–14
8–10
7–14
7–12
8–10
9–13
6–9
9 –15
5–8
8–15
5–8
8–15
14–17

KLUCI

VEDOUCÍ
Fabian Blažek
Jan Fojtů
Martin Hobza
Michael Schuster
Václav Jiráček
Michal Svoboda
Hana Gennertová
Ludmila Rybecká
Michal Svoboda
Adam Nedvídek
Johana Němečková
Vojta Semerád
Karel Malec
Karel Malec
Blanka Malcová
Adam Nedvídek
Lenka Kloboučníková
Adam Nedvídek
Jana Martínková

Přednost mají účastníci z předchozího roku, kteří se přihlásí do 7. 2. 2020.

HOLKY

NÁZEV
MaxiChaloupka 2021
Bitva na řece Pádu
Don Boskův poklad
Ministranti zachraňují svět
Fotbalová chaloupka
Eldorádo*
Holčičí jízda
Chaloupka pro děvčata
Eldorádo*
START – Oratoř
NATOTATA
Zažij!
Fotbalový příměšťák
Fotbalový kemp
V údolí Mumínků **
Příměstský tábor pro starší I.
Stromovous **
Příměstský tábor pro starší II.
Aqua

Přihlašování od 1. 2. 2021 na strediskokobylisy.cz/tabory.
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POZVÁNÍ CENTRA PRO RODINU

Tešíme
se na vás!

Malé predvánocní
zastavení

17. 12.

Společně
Â půjdeme po
světýlkách k Betlému
Â ozdobíme stromeček
Â postojíme
u plápolajícího ohně
s možností opečení
špekáčků – nutné si
přinést
Â zazpíváme koledy
Â popovídáme
u svařáku nebo
teplého punče

Sraz ve čtvrtek 17. 12. 2020 v 16 h na dvoře Salesiánského centra

www.strediskokobylisy.cz

Bez přihlášení. Vstupné dobrovolné.
S sebou teplé oblečení, případně špekáček a pečivo.
Tácky, kečup a hořčice budou k dispozici.

CENTRUM
PRO RODINU

Akce se koná pouze v případě platnosti 3. stupně systému PES. V případě nejasností ohledně konání akce volejte 283 029 111.

PUTOVÁNÍ ADVENTEM Z KOBYLIS K BETLÉMU

Spolecná adventní
cesta do Betléma

29. 11. – 23. 12.
Â Od Adama ke Kristu

pro rodiny s dětmi

Â Tvoríme na téma duvera,
láska, nadeje, pokoj
pro děti i dospělé

Â Delíme se o poklad

pro všechny 16+
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PUTOVÁNÍ ADVENTEM Z KOBYLIS K BETLÉMU – OD ADAMA KE KRISTU

1

Přidejte se k nám na cestu k Betlému a zapoj se svými obrázky, textem!
Podrobné informace zde: www.adventka.webnode.cz
Nabídka našeho společného putování z Kobylis k Betlému má 3 rozměry a vy si můžete vybrat, jak a kdy se zapojíte. Můžete se aktivně zapojit do všech tří aktivit, nebo jen do některé z nich, anebo zůstat jen v roli diváka - pozorovatele. Příspěvky můžete zasílat po celou adventní dobu. Na konci naší cesta do Betléma vylosujeme 3 z vás,
kteří na cestu přispějí svým dílem. U díla uveďte, prosím, jméno a věk, a pokud chcete být v lednu zařazeni do
slosování o cenu (bude překvapením), uveďte na sebe i kontakt (telefon, e-mail).

1. Od Adama ke Kristu – pro rodiny s dětmi
Zapojte se do aktivity pro rodiny Od Adama ke Kristu, kterou si pro vás připravil dětský tým. Každý den od
29. 11. 2020 do 23. 12. 2020 se setkáme v 19.15 hod., na youtube kanálu Farnost Kobylisy.
V roli youtuberů se budou střídat jednotlivé rodiny. Zapojit se může každá rodina, dostanete instrukce a podklady.
Kontaktní e-mail: terezickaprodeti@gmail.com

2. Tvoříme na téma Důvěra - Láska - Naděje - Pokoj – pro děti i dospělé
Vytvořte dílo
a) výtvarné – kresba, malba, koláž, fotografie, atd. (posílejte jako jpg ve vysoké kvalitě) NEBO
b) literární – zamyšlení, úvaha, báseň, příběh, povídka apod. (posílejte ve Wordu nebo pdf) NEBO
c) kombinaci obojího
na jedno z témat: důvěra, láska, naděje, pokoj.
Příspěvky zasílejte na mail spackova@sdb.cz od 1. 12. do 24. 12. 2020. Kontaktní e-mail: spackova@sdb.cz
Dále pár ukázek našich prvních výtvarných i literárních„vlaštovek“.
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | PROSINEC 2020
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PUTOVÁNÍ ADVENTEM Z KOBYLIS K BETLÉMU – TVOŘÍME

2

Tehdy, když jsem si uvědomil, že nejsem sám, bylo to
destruktivní.
Celý můj svět přetvářek a všech frází, hlášek a snad i vtipů se zhroutil.
Byl jsem takřka nahý před svým vlastním svědomím,
bylo to děsivé, však zároveň to bylo krásné.
Krásné tím, že jsem poprvé za tak dlouhou dobu znechucení začal cítit život.
Zatuhlá krev se probudila a znovu živě koluje v žilách.
S plně nabitou energií v prsou jsem chtěl křičet, řvát
jako lev, avšak s láskou o tom, kolik je na světě zázraků
a beze strachu vypravovat o jejich Tvůrci.
Poprvé za tu věčnost jsem znovu plakal a smál se stále
dokola.
Chválil jsem Boha za to, že už nejsem šedý stroj, ale že
jsem nástrojem, ba mnohem víc, obrazem Boží lásky.
Byl to den
Radosti,
Probuzení,
Života,
Bdění,
Slova.
V Bohu vše začíná a končí, jen v Něm je má opora, u něj
je pokoj a radost.
S ním není strach, kdo to kdy pochopí, když to sám nepozná.
Běžme!
Nepomůže nám chodit na mystická místa posvěcená
světci, pokud nejsme ochotni vejít do svého nitra. Zde
musíme udělat tu změnu, zde začínáme žít. Ale pozor,
kdo se snaží svůj život změnit bez Boha, bez svého Otce,
jak můžeš svůj život změnit, zlepšit bez vedení svých
rodičů. Jinak se stane tohle: pýcha předchází pád. Ano
spadneš a bude to hodně hluboko, ale pak si snad uvědomíš, proč jsi spadnul a přijmeš tu pomoc, to vedení,
které je ti nabízeno. To je to, na čem máš pracovat. Je to
tvé nitro. A nejen to. Musíš být celý. Není duše bez těla
jako není tělo bez duše. Jsi dvojí a přesto, nezanedbávej
ani jednu stránku svého bytí.
Buď takový, jaký byl Ježíš. Ano bude to těžké, budeš padat znovu a znovu ale po pádu bude následovat vzestup,
když dáš Bohu ve svém životě prostor.
Neboj se, jsi Boží syn/dcera.
Bohu za to stojíš a má Tě rád.
Na to nikdy nezapomeň a budeš šťasten navěky.
Poslední věc, neděl sám sebe a neděl ani svůj život na
kousky.
Dávej do života všechno co máš i když se ti mnohdy nechce a hlavně miluj!!! Buď darem pro druhé.
(JŠ)
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | PROSINEC 2020
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PUTOVÁNÍ ADVENTEM Z KOBYLIS K BETLÉMU – DĚLÍME SE O POKLAD

3

3. Dělíme se o poklad – adventní kalendář pro všechny 16+
Napište, jaká myšlenka, citát, biblický obraz apod. vás v životě provází, můžete připojit i své svědectví, příběh, pár
myšlenek... Kontaktní e-mail: spackova@sdb.cz.
Dále uvádíme ukázky z naší pokladnice.

Čtvrtek 3. 12. 2020
V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes
i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
(Mt 11,25-26)
---------Matka Tereza jednou řekla: Dělejme jen nepatrné věci,
ale s velkou láskou…
---------Co je důležité
Holčička připravovala dárek k Vánocům. Balila krabici do obrovského kusu drahého zlatavého papíru a přikrášlovala ji lesknoucími se ozdobami a barevnou stuhou.
„Co to děláš?“ vyčetl jí otec. „Tolik papíru přijde nazmar! Víš, kolik stojí?“
Holčička si přitiskla krabici k sobě a se slzami v očích
Neděle 6. 12. 2020
utekla do kouta.
Jsi v mých očích tak drahý, vzácný... zamiloval jsem si
O Štědrém večeru holčička přinesla krabici ve zlatém tě… (Iz 43,4)
papíru tatínkovi.
---------Tohle je pravda o tobě, vždycky a za všech okolností.
„To je pro tebe, tati,“ šeptla.
---------Jakou máš cenu
Otec zjihl. Asi byl na ni příliš tvrdý. Vždyť to byl dárek Jeden velmi dobře známý řečník zahájil svou přednášku
pro něj. Rozvázal tedy pomalu stuhu, trpělivě rozbaloval tím, že do vzduchu zvedl 1000 korunovou bankovku.
obrovský papír a pomalu krabici otevřel. Byla prázdná. V místnosti, kde bylo 200 lidí se zeptal: „Kdo by chtěl
tuto 1000 korunovou bankovku?“ Ruce se začaly zvedat.
To ho rozzlobilo: „To jsi zničila všechen papír jen kvůli
nějaké prázdné krabici?“
Řekl: „Tuto bankovku dám jednomu z vás - ale nejdřív
mi dovolte, abych udělal toto.“ Začal bankovku mačkat.
Holčičce se opět nahrnuly slzy do očí: „Ale ona není Potom se zeptal: „Kdo ji ještě pořád chce?“ Ruce byly
prázdná! Dala jsem do ní milion pusinek.“
znovu ve vzduchu.
Proto má jeden muž na svém pracovním stole krabici „Dobrá,“ odpověděl, „a co když udělám tohle?“ Hodil
od bot.
bankovku na zem a začal ji mačkat botou. Potom ji zvedl, pomačkanou a pošlapanou. „A teď, kdo ji pořád ještě
„Vždyť je prázdná.“ divi se všichni.
chce?“ Ruce znovu vyletěly do vzduchu.
„Není. Je plná lásky mojí holčičky,“ odpoví pokaždé... „Moji přátelé, naučili jste se velmi cennou lekci. Bez
A přemýšlí o tom, co je opravdu důležité.
ohledu na to, co jsem s tou bankovkou udělal, přesto ji
(zdroj neznámý) dál chcete, protože to nezmenšilo její hodnotu. Pořád
ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | PROSINEC 2020
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PUTOVÁNÍ ADVENTEM Z KOBYLIS K BETLÉMU – DĚLÍME SE O POKLAD
ještě má cenu 1000 korun. Mnohokrát jsme v životě hozeni na zem, pomačkaní a zadupaní do země rozhodnutími, které uděláme a okolnostmi, které nás potkají.
Cítíme se, jako bychom byli bezcenní. Ale bez ohledu
na to, co se stalo nebo co se stane, nikdy neztratíte svou
hodnotu.
Špinaví nebo čistí, zmuchlaní nebo lehce pomačkaní,
stále jste nedocenitelní pro ty, kdo vás milují. Cena našich životů má svůj původ ne v tom, co děláme nebo
koho známe, ale KDO JSME. Jsi jedinečný - nikdy na to
nezapomeň.“
(zdroj neznámý)

Pondělí 7. 12. 2020
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé
cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. (Iz 55,9)
---------Boha nemůžeš pochopit, Bohu můžeš jen důvěřovat...
A někdy jsou věci jinak, než se zdají...
---------Věci nejsou takové, jakými se zdají
Dva cestující andělé se zastavili, aby strávili noc v domě
bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli andělé odkázáni do studeného sklepního pokoje. Když si
ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi
a opravil ji. Když se mladší anděl ptal, proč, starší odpověděl: „Věci nejsou takové, jakými se zdají.“

3

Další ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu
v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jejich jediným příjmem, ležela mrtvá na poli. Mladší anděl se rozzuřil a ptal se staršího, jak se to mohlo stát? „První muž
měl všechno a tys mu pomohl“ obviňoval ho. „Druhá
rodina měla málo, ale byla ochotná podělit se se vším,
a tys dovolil, aby jim zemřela kráva.“
„Věci nejsou takové, jakými se zdají“, odpověděl starší
anděl. „Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem
si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem mu stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme
další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti
pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu... Věci nejsou
takové, jakými se zdají.“
Někdy je to tak, že neznáme všechny souvislosti. Vše, co
přichází, je vždy ve tvůj prospěch. A to se ukáže časem.
Včerejšek je historie. Zítřek je tajemství. Dnešek je dar.
A ty můžeš žít jen v přítomnosti. Žij ji naplno.
(zdroj neznámý)

Další noc si šli odpočinout do domu velmi chudého, ale
pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, když se s nimi
manželský pár podělil o trochu jídla, co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou.
Veřejná sbírka
Salesiánské středisko mládeže má vypsanou veřejnou sbírku na činnost s dětmi a mládeží
Č. účtu: 2501751397/2010 (Fio banka). Dary je možné předat i v hotovosti, rádi vám vystavíme potvrzení
o poskytnutí daru pro odečet z daní. Při platbě převodem, prosíme, uvádějte do zprávy pro příjemce kontakt, abychom Vám mohli zaslat potvrzení. Kontakt: spackova@sdb.cz, tel. 734 648 946
Vaše dary pokrývají kromě mnoha jiných potřeb i slevy na kroužky, doučování, tábory pro děti ze sociálně
slabých poměrů či z vícečetných rodin, pomáhají nám financovat i náklady na dobrovolníky, kteří nám v aktivitách a na táborech pomáhají, díky nim se snažíme ceny držet v minimální výši, tak, aby na ně dosáhly
všechny potřebné rodiny. Děkujeme za každý váš dar! www.strediskokobylisy.cz
Použité obrázky: vlastní archiv, pixabay.com, freepik.com
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