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Požehnané Velikonoce!

V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke 
vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačí-
nali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bo-
hoslužby liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. 
Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dáva-
jí dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.

Johannes B. Brantschen

Přejeme Vám všem, Vašim, blízkým, rodinám, abyste stále žili ve Veliko-
noční naději.

 Tým Salesiánského střediska mládeže
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I  když jsme si mysleli, že je vše na 
dobré cestě, a epidemie covidu kon-
čí, byli jsme tak, jako všichni, zasko-
čeni válkou na Ukrajině. Salesiánská 
komunita v  Kobylisích ihned zorga-
nizovala materiální sbírku a v Sale-
siánském centru  ubytovala několik 
Ukrajinských rodin. Jedná se o  7 
dospělých a 13 dětí. 

Na pomoc Ukrajině jsme zorgani-
zovali i  benefiční koncert v  kostele 
sv. Terezičky v Kobylisích. Ukrajinským 
dětem nabízíme možnost trávit volný 
čas v Oratoři, pro malé děti herničku, 
návštěvu kroužků i možnost vyjet na 
salesiánské chaloupky. 

Rozjíždí se výuka češtiny pro děti 
i dospělé.

Některé ukrajinské děti se již zapoju-
jí do aktivit Salesiánského střediska 
mládeže. 

Nabídku aktivit pro děti z  Ukrajiny 
jsme zařadili na náš web: 
www.strediskokobylisy.cz/detem-ua

Jsme rádi, že můžeme těmto lidem 
být ku pomoci v jejich těžké situaci.

Benefiční koncert pro Ukrajinu  
v kostele sv. Terezičky 11. 3. 2022  >

JAK POMÁHÁME UKRAJINĚ
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JAK POMÁHÁME UKRAJINĚ

ВІДКРИТА ІГРОВА КІМНАТА ДЛЯ БАТЬКІВ  
З ДІТЬМИ ВІД 0 ДО 4 РОКІВ

• щопонеділка, середу, п’ятницю (крім 
вихідних та державних свят) від 9.00 до 
12.00

• надається можливість відвідування кімнати 
для батьків з дітьми у будь-який час до 
обіду та без попереднього запису!

• для дітей в наявності маємо килим, дитяча 
гірка, іграшки

• для дорослих є простір 
для ігор з дітьми, 
зустрічей, спілкування.

• кава та чай надається

адреса: Kobyliské náměstí 640/11,  
Praha 8-Kobylisy (станція метра Kobylisy)

контактна особа: Mgr. Blanka Malcová

телефон: +420 733 143 069 
e-mail: centrumprorodinu@strediskokobylisy.cz

Centrum  
pro rodinu

ŽenyWC

КОЛИ і ДЕ 
Ми працюємо з понеділка по 
п’ятницю з 14:00 до 18:00.

Ти знайдеш нас прямо на 
станції метро „Кобилиси 
(Kobylisy) „ - просто слідуй 
знаку „Салезіанський центр 
(Salesiánské centrum)“ 

ЩО тут?
Ораторія - це місце, де ти можеш 
грати різноманітні ігри, займатися 
спортом, поспілкуватися з друзями 
або проконсультуватися про будь-що 
з персоналом, який буде радий тобі 
допомогти.

Також знайдеш тут: 
футбольне поле, хокейбольне 
і баскетбольне поле, скейт-парк, 
пінг-понг, настільний футбол 
і прокат скутерів, настільних ігор, 
м’ячів і багато іншого.

Oratoř

www.strediskokobylisy.cz/detem-ua

www.terezicka.cz/

modlitba-za-mir-a-za-ukrajinu

Tvořivé odpoledne s dětmi  
o jarních prázdninách  >

https://terezicka.cz/modlitba-za-mir-a-za-ukrajinu/
https://terezicka.cz/modlitba-za-mir-a-za-ukrajinu/
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TÁBORY A CHALOUPKY – LÉTO 2022

Milí rodiče, milé děti, 
Jak jistě víte, od února probíhá přihlašování na tábory a chaloupky. Některé 
jsou již naplněné, na některých jsou ještě volná místa. 

Přinášíme přehled o táborech, kam je možné se ještě přihlásit.
Přihlásit se můžete zde: https://strediskokobylisy.iddm.cz/prihlaseni

Informace o chaloupkách najdete i na našich webových stránkách: 
www.strediskokobylisy.cz/tabory/

Název Vedoucí Účastníci Věk Volná 
místa Cena Termín

Ministrantská 
fotbalová 
superliga 

Michael 
Schuster kluci 10–14 15 3 250 Kč 25. 7. – 31. 7.

Dáme vodu! Fabian 
Blažek kluci 12–17 11 3 500 Kč 1. 8. – 7. 8. 

Eldorádo Michal 
Svoboda kluci 7–14 4 2 900 Kč 12. 8. – 21. 8. 

Fotbalová 
chaloupka

Václav 
Jiráček kluci 8–14 6 2 900 Kč 15. 8. – 21. 8.

Fotbalový kemp Daniel 
Blažek kluci 10–16 15 2 900 Kč 15. 8. – 21. 8.

Holčičí jízda Hana 
Gennertová holky 11–14 7 3 200 Kč 23.7. – 30. 7.

Chaloupka pro 
děvčata

Ludmila 
Rybecká holky 9–11 8 2 500 Kč 25. 7. – 31. 7. 

Eldorádo Michal 
Svoboda holky 7 – 14 5 2 900 Kč 12. 8. – 21. 8. 

Fotbalový 
příměšťák

Daniel 
Blažek

kluci  
a holky 6–9 8 2 400 Kč 1. 8. – 5. 8. 

Příměstský tábor 
pro starší I.

Adam 
Nedvídek

kluci  
a holky 8–15 8 2 500 Kč 8. 8. – 12. 8. 

Příměstský tábor 
pro starší II.

Adam 
Nedvídek

kluci  
a holky 8–15 6 2 500 Kč 15. 8. – 19. 8. 

Aqua Jana 
Martínková

kluci  
a holky 15–18 4  3 500 Kč 15. 8. – 21. 8. 
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Hory s Oratoří 2022
Po přestávce způsobené pandemií 
se Oratoř znovu vydala do hor. Opět 
jsme doputovali do známé fary v Písa-
řově, odkud jsme jezdili do na nado-
sah vzdáleného ski resortu Bukovka. 
Týden to byl vskutku fyzicky i psychic-
ky náročný, ale užili jsme si to! 

V  neděli 20. 2. jsme se všichni sešli 
před Oratoří a začali chystat a naklá-
dat auta. Nejprve trochu čísel: 3 auta, 
jeden vozík, 2 rakve, 13 dětí a  mla-
dých a 6 dospělých, 20 beden mate-
riálu a jídla, 9 snowboardů a 10 párů 
lyží. K tomu nespočet očekávání, zda 
bude sníh a  velké množství buchet, 
štrůdlů a koláčů od skvělých rodičů – 
děkujeme!

Hned první den, který jsme měli strá-
vit na svahu byl dost divoký. Hned 
po příjezdu na parkoviště, poté co 
jsme koupili permice, se spustila prů-
trž mračen, za kterou by se nemusel 
stydět ani Amazonský prales. Vydali 
jsme se tedy zpět na chatu. Po obě-
dě už nám svítilo slunko a  nic nám 
nebránilo vyrazit na svah. Někteří 
z  nás poprvé, spoustu z  nás po vel-
ké pauze. Počasí nás překvapovalo 
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ORATOŘ
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vlastně celý týden. Zažili jsme krásně 
prosluněné dny, během kterých nás 
zastihl 30 minutový blizzard, jiné dny 
nám zase propršel oběd. Každopád-
ně byly takové podmínky, že se nám 
podařilo jezdit všech 5 dní z 5 pláno-
vaných. 

Ve středu – v  tzv. krizový den jsme 
nechali skluznice odpočívat na faře 
a vyrazili na desetikilometrovou tůru 
do Štítů #FunFact: víte, že odtud 
pochází Aleš Valenta a  postavil tu 
Acrobat park? Cestou nás provázeli 
legendy a  pověsti samotného měs-
ta. Odměnou byla návštěva místní 
Jednoty, kde jsme utratili část kapes-
ného. Po celém dni na nohách děti 
i  dospělí ocenili svezení autobusem 
a odpočinek na faře. 

Týden na horách je náročný, jak po 
fyzické, tak psychické stránce. I  přes 
to všechno si dovolím tvrdit, že to byl 
báječný týden se skvělou partou. Viz 
foto. 

Díky všem, kteří se zasloužili za zdár-
ný průběh akce. Všem dětem a  ve-
doucím. Rodičům, kteří nám napekli 
sladké na svačinu. Potravinové bance 

ORATOŘ
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Praha a  paní Barboře za štědrý dar 
potravin. 

za tým horalů
Adam Nedvídek
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NABÍDKA CENTRA PRO RODINU

Nabídka dopoledních seminářů Centra pro rodinu na jaro 2022
V rámci úterních dopoledních seminářů proběhnou v dubnu a květnu
následující setkání:

Hlídání dětí je zajištěno a je v ceně seminářů. Semináře proběhnou 
v klubovně U Hrocha vždy od 9.30. Zájemce prosíme o přihlášení 
na tel.: 777 182 712 nebo na eva.klimankova@strediskokobylisy.cz

Vlaďka Jarošová

Jarní věnec

Marie Muchová

Keramický tác  
na štrůdl

Petr Pechman

Základy fotografování

Marie Muchová

Glazura

Ilona Blažková

 Hranice ve výchově

29. 3. 5. 4.

26. 4.

19. 4.

10. 5.

Zuzka Jiráková

Patchworkové kraslice

12. 4.
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CENTRUM PRO RODINU

Rozjaření
Ani letos jsme si nenechali ujít příležitost společně přivítat jaro. Abychom se 
co nejvíce jarně naladili, vyrobili jsme si nejprve košíčky se zeleným osením, 
kytičkové zápichy, zajíčky a kuřátka z kulatiny a také veselé jarní ptáčky z bře-
zového proutí. Pak už jsme vyběhli na zahradu a společně si zazpívali a zatan-
čili. Pro malé neposedy byla také připravená opičí dráha.  Samozřejmě nechy-
bělo ani něco dobrého na zub – dobrot bylo tolik, že mnozí malí účastníci asi 
ten den již neobědvali. 

Bylo to zkrátka fajn. Jaro, tak u nás vítej a pořádně se rozjař!



Letos jsme se rozhodli strávit společně postní dobu cestou do Jeruzaléma. 
Pro všechny, malé i velké, jsme připravili několik postních úkolů. Pokud účast-
níci cesty dojdou až do cíle se všemi splněnými úkoly, obdrží nejen krásné 
záložky, ale i zajímavou odměnu. 

Doufáme, že se již s námi na cestu do Jeruzaléma vydalo mnoho zájemců, 
a že se nám díky splněným úkolům společně podaří potěšit mnoho potřeb-
ných lidí a že se budeme na konci cesty všichni radovat ze slavného Vzkříšení.

Více se můžete dozvědět tady: 
www.strediskokobylisy.cz/aktuality/postni-cesta-do-jeruzalema

Ve vztahu k Bohu buď jako pták.
I když cítí, že se větev pod ním 

naklání, nepřestává zpívat,  
protože ví, že má křídla.

– Jan Bosco –

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pravitko.indd   1 8. 2. 2021   13:43:06

Využijte dobře čas  
a čas vám tak  

na věčnosti přinese 
dobrou úrodu.

– Jan Bosco –
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Malá láska je vrozená,  
velké se musí učit.

– Jan Bosco –
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Raduj se, konej dobro 
a nech vrabce štěbetat.

– Jan Bosco –
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Velká láska se rodí z modlitby,  
nikoliv z vášně.

– Jan Bosco –
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Ten, který se postaral o hnízda pro 
ptáky a divokým zvířatům připravil 

úkryty v lesních doupatech, 
nezapomene ani na nás.

– Jan Bosco –

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pravitko.indd   11 8. 2. 2021   13:46:29

Stůjte oběma nohama  
na zemi a srdcem bydlete v nebi.
– Jan Bosco –
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Často stačí jedno     , aby někdo na dobré 
cestě zůstal nebo       na ni vstoupil…
– Jan Bosco –

DOBRÉ SLOVO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pravitko.indd   15 8. 2. 2021   13:49:10



dopiš  
svoje jméno

Postní cesta
do Jeruzaléma

POUŠŤ

HORA PROMĚNĚNÍ

FÍKOVNÍK

MARNOTRATNÝ SYN

JERUZALÉM
Zelený 
čtvrtek

Popeleční
středa

Květná neděle

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

Velký
pátek

Bílá 
sobota

sv. Terezicka

KDO JE BEZ HŘÍCHU?

2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3.

7. 3.

8. 3.

9. 3.

10. 3.

11. 3.12. 3.

14. 3.
15. 3.16. 3.17. 3.

18. 3.

19. 3.

21. 3. 22. 3.
23. 3. 24. 3. 25. 3. 26. 3.

28. 3.

29. 3.

30. 3.31. 3.1. 4.2. 4.

4. 4.
5. 4.

6. 4.

7. 4.

8. 4.

9. 4.
11. 4. 12. 4. 13. 4.
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY

Valentýnské díkůvzdání
V  sobotu 12. února proběhlo 
Valentýnské díkůvzdání, se-
tkání chaloupkových vedou-
cích. Proč Valentýnské? Protože 
všude mohla být srdíčka, růže 
a  čokolády (a  dle některých by 
Dominik toto setkání nazval Va-
lentýnským, i  kdyby bylo třeba 
v  březnu). A  proč díkůvzdání? 
Protože našim chaloupkovým 
vedoucím patří velké díky za to, 

Milí rodiče,

události posledních týdnů a  měsíců v  Salesiánském centru i  ve světě 
mohly být pro leckteré z nás těžké. Na druhou stranu si můžeme užívat 
první slunečné jarní dny, odložili jsme v kostelích respirátory a můžeme 
se na sebe usmívat a blíží se již Velikonoce, kdy můžeme znovu prožít, že 
Boží lásku k nám nic nemůže přemoci. Tato doba mi připomněla jednu 
důležitou věc - zajímejme se o sebe navzájem. Leckdy největší pomocí 
druhému je, dát mu čas, „jen“ ho vyslechnout, nedávat moudré rady a tře-
ba se za něj i pomodlit. A pokud je to potřeba, doprovodit jej k někomu, 
kdo má schopnosti, dovednosti a zkušenosti, které mohou pomoci.

Snad níže vypsané události, které se udály či se stanou v rámci Programů 
křesťanské výchovy, Vám dodají naději, že každý může svým dílem při-
spět k budování Božího království. A hlavně Vám přeji, aby velikonoční 
pozdrav východních křesťanů se stal realitou našich všedních dní, proto-
že – “Kristus byl opravdu vzkříšen!”

Dominik Vachuda
vedoucí Programů křesťanské výchovy

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz 
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PROGRAMY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
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co dělají. A vedle toho se dokáží sejít 
i k tomu, aby se vzdělávali, navzájem 
se inspirovali a učili se nové věci. Tak-
že – díky a už se těšíme na léto!

Taneční večer
Ačkoliv plesová sezóna byla pozna-
menána ještě epidemiologickými 
nařízeními, na konci února Úterky 
u  Terky zorganizovali Taneční večer. 
Procvičili jsme si nejen různé taneč-
ní figury, ale také jsme se modlili za 
Ukrajinu.

Schránka důvěry
Pro účastníky a  ve-
doucí Úterků u Ter-
ky, společenství mládeže a  chalou-
pek jsme zřídili online schránku 
důvěry. Naleznete jí např. na face-
bookové zdi Úterků u  Terky. V  po-
pisu formuláře schránky se dozvíte 
více, jak funguje. Rád bych Vás, milí 
rodiče, tedy poprosil, abyste o  této 
skutečnosti své děti a  mladé infor-
movali, že se nemusí bát této mož-
nosti využít. 

V  Salesiánském středisku mládeže 
jsou i fyzické schránky důvěry – jedna 
je v Oratoři na sloupu před tělocvič-
nou, druhá je ve Vrtuli u záchodů.

Ekumenický Úterek
Po dvouleté odmlce Úterky u  Terky 
znovu organizují Ekumenický Úterek 
ve spolupráci s  husitskou a  evan-
gelickou mládeží. Proběhne v  úterý 
ve velikonočním oktávu 19. dubna 
v kostele svaté Terezičky v Kobylisích. 
V  18:30 začne rytmická bohoslužba 
slova, kterou povedou evangelický 
farář pro mládež Karel Müller, stu-
dentský husitský farář Filip Sedlák 
a ředitel kobyliské komunity P. Václav 
Jiráček SDB. Po liturgii bude následo-
vat posezení u  ohně a  doprovodný 
program. Akce je primárně určena 
pro všechny mladé od 14 do 26 let 
bez rozdílu vyznání, pokud ale bu-
dete chtít přijít na bohoslužbu slova 
a podpořit ekumenické úsilí, budeme 
rádi.
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KROUŽKY

Milí přátelé, 

zdravím vás ze sektoru Kroužky. Co je u nás nového?

Máme za sebou téměř tři čtvrtletí práce, která nemusela být přerušovaná 
plošným zavíráním kroužků. To považuji za velký bonus letošního školní-
ho roku oproti těm dvěma minulým. Sice jsme občas upadali do karantén 
a izolací (a to jak děti/účastníci, tak lektoři), ale nikdy jsme nemuseli zavřít 
úplně. V současné době je docházka dětí do kroužků celkem stabilizova-
ná, tak se celkem dobře v jednotlivých aktivitách pracuje.

Také se mohli v průběhu roku uskutečnit (za dodržení všech momentálně 
platných protiepidemických opatření) některé akce, které mají souvislost 
s kroužky. Po celý školní rok jezdili děti na florbalové turnaje SHM, kde 
získávali dobrá umístění, až se nominovali na přebor, který se uskutečn 
v sobotu 26. března 2022 v Praze-Uhříněvsi. Tato sobota bude sportovní 
hned trojitě, neboť na turnaj do Prostějova vyjíždí také stolní tenisté a do 
Plzně míří někteří naši fotbalisté. 

Naši lezci mají za sebou též svůj výjezd do Plzně. Začátkem března se zde 
zúčastnili Z(S)ales Cupu. V listopadu se jim podařilo vyrazit na lezecké zá-
vody do Českých Budějovic. V současné době probíhá soutěž Panáčkův 
maratón, o kterém se dočtete více v příštím Zpravodaji.

Skupiny náboženství pracují také pilně celý rok a i z tohoto oddělení za-
znívá pochvalování si, že i u nich se docházka dětí více stabilizuje.

V sobotu 2. dubna 2022 nás čekají dvě události, a to fotbalový turnaj, který 
pořádáme, zde v Kobylisích, a premiéra druhého filmu našeho filmařsko-
-hereckého kroužku, která proběhne v rámci festivalu České vize, v Kasár-
ně Karlín (Prvního pluku 20/2, Praha 8). Krátký film nese název Tremere.

Tak to je asi malé ohlédnutí se po dění v našem sektoru a nástřel našich 
nejbližších plánů. 

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | BŘEZEN 2022
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KROUŽKY

Nově se do činnosti některých  kroužků začínají zapojovat první ukrajin-
ské děti. 

Pamatujme na celou současnou situaci podle našich možností v modlit-
bě, v projevech solidarity a konkrétních skutcích pomoci. Přeji nám všem, 
abychom si uchovali důvěru a naději do budoucnosti.

Pokojné dny
Hanka Gennertová, FMA 
vedoucí sektoru Kroužky

ZPRAVODAJ SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE | BŘEZEN 2022
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Prezident lhář?
Legenda vypráví, že v malé vzdálené zemi museli jednoho dne zvolit no-

vého prezidenta. 
A jako v podobných situacích tak i v této požádala Rada moudrých kaž-

dou ves, aby navrhla svého kandidáta. Obyvatelé malé vesnice v nejvýchod-
nějším koutě země navrhli na post prezidenta Aldaiu, majitelku obchodu 
s látkami. Všichni jí důvěřovali pro její dobrý úsudek, schopnost naslouchat 
a čestnému jednání.

Zvolení kandidáti se měli shromáždit v paláci a vyslechnout z úst Rady 
moudrých požadavky ke splnění dané zkoušky, tedy i Aldaia se vydala na ces-
tu do hlavního města. Členové Rady moudrých kandidáty přijali a jako je to 
zvykem při každé volbě prezidenta, seznámili je s důležitou zkouškou.

Úkol se zdál tentokrát jednoduchý. Každému kandidátovi předají pytel 
se zvláštními semínky. Ty po návratu domů zasadí ve svých rodných vsích. Té-
měř celý rok budou pečovat o vzrůstající rostlinu a po uplynutí deseti měsíců 
se znovu sejdou v  paláci. Komu se podaří vypěstovat nejkrásnější rostlinu, 
ten se stane novým prezidentem.

Aldaia semínka zasadila velmi opatrně. Vybrala pro rostlinku půdu bo-
hatou a zalévala ji každý den jen potřebným množstvím dešťové vody. Také 
s  rostlinou po mnoho hodin hovořila; avšak především jí naslouchala. Dny 
ubíhaly, ale rostlina navzdory veškeré péči nerašila ze země. Aldaia čekala 
a čekala. Vyhlížela srdčité nebo řapíkaté lístky nebo alespoň rašící prvoklíček. 
Nic z toho však neviděla. Přes veškerou péči semínko ne a ne vyrašit.

Pochybovala, zda je vhodné se vůbec znovu ukázat v paláci, když v zada-
ném úkolu neuspěla. Přesto však vnímala, že je její povinností přijít, i kdyby to 
mělo být jen gesto vděčnosti projevené všem sousedům, kteří ji vybrali jako 
nejlepší kandidátku.

Přišel duben a  s  ním i  slavnostní den, kdy kandidáti ukážou své rost-
liny, které se jim podařilo vypěstovat. V  paláci předvedli vybraní lidé rost-
liny s  překrásnými květy, s  širokými hebkými okvětními lístky žluté barvy 
a příjemné vůně. Členové Rady moudrých svolali kandidáty do velkého sálu 

OKÉNKO PRO DĚTI – POVÍDKA
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a  zahájili poslední ceremonii. Aldaia pozorovala rostliny ostatních mužů 
a žen a mlčela.

Podle legendy, když ji míjel nejstarší člen Rady moudrých, podíval se jí 
do očí a nahlas pronesl:

„Už máme prezidentku. A vězte vy, které naše rozhodnutí překvapilo, že 
jsme vám téměř před rokem předali semínka, která v  žádném případě ne-
mohla vykvést. Někteří kandidáti se na dnešní ceremonii ani nedostavili a ti, 
kteří se dostavili, se nás všichni až na jednu osobu pokusili podvést, aby za-
kryli svůj neúspěch.  Pouze jedna mladá žena měla odvahu přijít s prázdným 
květináčem a odhalit tak nejdůležitější vlastnost budoucího prezidenta – po-
ctivost. Tato žena bude naším prezidentem.“

Žít s neúspěchem a něco se z něj naučit je známkou moudrosti.

https://www.vira.cz/texty/clanky/o-novem-prezidentovi-rozhodlo-seminko

OKÉNKO PRO DĚTI – POVÍDKA



Program

Slavnost

Panny Marie
Pomocnice křesťanů

28. 5. 
2022

Den Salesiánského centra

8.00 Fotbalový turnaj pro mladší
 Turnaj v přehazované
10.00 Stanoviště pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let
 Blok workshopů pro dospělé
11.30 Modlitba růžence
12.00 Mše svatá – Slavnost Panny Marie Pomocnice
 hlavní celebrant Ladislav Banďouch
13.00 Grilování, občerstvení
 Fotbalový turnaj pro starší
 Volejbal pro starší
13.30 Soutěžní odpoledne pro starší děti
14.00 Beseda na téma “Máme doma puberťáka”  

vede Hana Imlaufová
16.30 Májová pobožnost
17.30 Koncert Pavla Helana – doporučené vstupné 100 Kč

„Společně na cestě“

www.strediskokobylisy.cz  | www.terezicka.cz
DSC2022.indd   1 28. 3. 2022   20:51:22
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Podpořte naši činnost s dětmi a mládeží…
Přidejte se k  našim dárcům a  staňte se pravidelným podporovatelem 
Salesiánského střediska mládeže! Pomáhá každý, i malý příspěvek.  A pokud 
je pravidelný, víme, že s ním můžeme počítat po celý rok. Vaše dary pokrývají 
kromě mnoha jiných potřeb i  slevy na kroužky, doučování, tábory pro 
děti ze sociálně slabých poměrů, pomáhají nám financovat i  náklady na 
dobrovolníky, kteří nám v aktivitách  a na táborech pomáhají. Svým darem 
pomáháte financovat energie v klubovnách, opravy a údržbu hřišť. Díky vám 
mají u  nás děti hračky, sportovní materiál a  vybavení do kroužků, Oratoře 
a Centra pro rodinu. Děkujeme!

Zapojili jsme se také do pomoci ukrajinským dětem a nabízíme herničku 
dva dny v  týdnu a  Oratoř. Některé děti začaly navštěvovat kroužky. 
Ukrajinské děti s námi, díky možnosti slev, pojedou i na tábory.

Číslo účtu Salesiánského střediska mládeže pro dary: 
2001198943/2010 (Fio banka). Pokud potřebujete vystavit 
potvrzení o přijetí daru, prosíme, uveďte na sebe nějaký 
kontakt do zprávy pro příjemce. Potvrzení o poskytnutí 
daru žádejte na e-mailu spackova@sdb.cz, nebo na 
telefonu 734 648 946, 283 029 311. 
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12.00 Mše svatá – Slavnost Panny Marie Pomocnice
 hlavní celebrant Ladislav Banďouch
13.00 Grilování, občerstvení
 Fotbalový turnaj pro starší
 Volejbal pro starší
13.30 Soutěžní odpoledne pro starší děti
14.00 Beseda na téma “Máme doma puberťáka”  

vede Hana Imlaufová
16.30 Májová pobožnost
17.30 Koncert Pavla Helana – doporučené vstupné 100 Kč

„Společně na cestě“

www.strediskokobylisy.cz  | www.terezicka.cz
DSC2022.indd   1 28. 3. 2022   20:51:22

Děkujeme také všem účastníkům za vaši podporu 
na beneficích, které proběhly 28. února 2022 
v Městské knihovně a 11. března 2022 v kostele  
sv. Terezie v Kobylisích. 
www.strediskokobylisy.cz/benefice
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Ať radost a naděje velikonočního rána  
prozáří také vaše srdce a celý váš život…  

Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. 
– Mt 28,6  – 


