
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 5/2021 

 
Vysvědčení má omezenou hodnotu 
 

Evangelickému faráři Svatopluku Karáskovi prý rodiče říkali: uč se, snaž se, ať 
jsou to alespoň ty trojky! Povzbuzení pro nás ne příliš „obdařené“? Na rozdíl od 
měřítek lidí nám dává vysvědčení s chápavým objetím náš nebeský Otec. A přivine 
nás na své Srdce tak, že se budeme divit. Vysvědčení nám dá On, a sice podle 
toho, jak se mu podobáme, jak jsme se již zde snažili žít univerzální lidské 
bratrství.  

Radost z Noci kostelů, kdy jsme vítali příchozí, kdy to dokonce i „na hřbitově 
žilo“, může i nás proměnit. „Z katolíků ať se stanou lidé Noci kostelů“, četl jsem 
v KT. Aby zvali, vítali a dělili se o svou naději.  

Jak se dočtete na jiném místě, chystáme pouť na Sázavu. Při meditaci nad 
novénou ke svatému Prokopovi – která nás může připravit na tuto pouť – jsem si 
uvědomil, jak souvisí dřina přetváření přírody (což je i práce na zahrádce) 
s pokrokem v duchovní oblasti. Neoddělitelnost fyzické dřiny a vnitřního růstu, co 
tak dobře znali naši předkové, je vyjádřena v benediktinském hesle Ora et labora. 
Sílu a pokrok v těchto oblastech budeme vyprošovat právě na Sázavě. 

Toto jsou obsahy předmětů, ze kterých nesmíme propadnout. A pro povzbuzení: 
kéž má každý z nás odhodlání se v létě podívat na hvězdy a všimnout si všeho, co 
nám v roce uniká, co není pro záplavu jiných světel ve městě vidět.  

Požehnané léto!                Jiří Beran, jáhen 
 

 
BOHOSLUŽBY  V  KOSTELE  SV.  ANTONÍNA  O  PRÁZDNINÁCH:  
 
Neděle:     10h  18h  

 
Všední dny:       18h  
 
O prázdninách nebudou mše sv. ve čtvrtek ve 12h ani nedělní večerní adorace u sv. Klimenta. 

 
Kostel je otevřen:  pondělí až pátek    12  až  19h 

sobota a svátky   17  až  19h 
neděle    9  až  11h   a   17  až  19h 
 

Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše svaté. 
 
 
Redakce Farních listů a PRF přejí všem farníkům a čtenářům FL klidné prožití prázdnin                  
a dovolených ve zdraví, radosti ze setkávání s rodinou a přáteli, abychom se občerstveni                  
na těle i na duchu mohli od září opět setkávat ve farnosti a v různých společenstvích – 
nezapomínejme proto během letních dnů na potřebné hygienické zásady a opatření proti covidu. 
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OHLÉDNUTÍ  ZA  NOCÍ  KOSTELŮ  2021 

 
Děkujeme Honzovi Rundovi a všem farníkům, kteří se podíleli na programu Noci kostelů 2021 a aktivně se 
věnovali návštěvníkům našich kostelů. U sv. Klimenta bylo zaznamenáno cca 360, u sv. Antonína cca 450 
návštěvníků. Již tradičně Filip s Luisou připravili nejen pro děti kvíz – můžete si ho taky vyzkoušet… 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

Mám blízko k městu Plzeň a ráda ho navštívím při každé vhodné příležitosti. Mám 
blízko také k Matce Boží Panně Marii a při každé vhodné příležitosti ji také ráda 
"navštívím".  A když se tato dvojice příležitosti spojí, musí se využít. 

Dlouhá léta, ba staletí, shlížela krásná opuková socha Plzeňské madony z výšin 
hlavního oltáře plzeňského farního kostela sv. Bartoloměje, který má mimochodem 
nejvyšší kostelní věž v Čechách. Socha z osmdesátých let 14. století byla objednána 
německými rytíři, tehdejšími správci kostela, v pražské katedrální huti.  Od té doby 
byla stále na svém místě.  

Před několika lety byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce kostela a hle: byly tady 
další příležitosti. Jednak byla socha také restaurována a jednak v rámci výstavy NAD 
SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ (Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy), 
hlavně díky plzeňskému biskupovi Holubovi, na šest dní zapůjčena na tuto výstavu. 
Zájem podívat se madoně do očí byl enormní, byla dokonce nutná registrace, a to jistě 
nejen díky covidové záležitosti. Pro lidi, kteří se na sochu dosud dívali jen z dálky, 
byl tento pohled opravdu dojemný, inspirující. 

Pro mne tedy určitě.        B. M. 
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KATECHEZE  PRO  DĚTI 

 
Během celé velikonoční doby jsme se mohli setkávat pod širým nebem při poznávání Boha a budování 

vztahu s ním. 
Nyní jsme zakončili tento "školní rok" modlitbou u svatého Klimenta. 

Podívejte se sami...                S požehnáním katecheté 

 
ZÁZRAČNÝ  RYBOLOV  (Lk 5, 4-11) 

 
„Mami, honem, podej mi koš! U jezera se rozdávají ryby!“ Malý Hamid se řítil do kuchyně, kde maminka 

zrovna zadělávala těsto na chléb. „Ale Hamide, přece víš, že na ryby nemáme peníze,“ řekla máma, „od té 
doby, co tatínek už není s námi, se musíme spokojit s chlebem a zeleninou.“ – „Mami, prosím, dej mi koš, 
dnes můžeme jíst rybu, která nic nestojí.“ Maminka si povzdychla a podala dítěti malý košíček z poličky za 
kamny. „Mami, to může být opravdu velký koš, je tam tolik ryb, že rybáři nevědí, kam s nimi.“ Maminka 
zpozorněla. „Je to pravda?  Dnes ráno,  když se vraceli z nočního rybolovu,  byly jejich lodě prázdné. Odkud  

– 3 – 



 
by vzali za bílého dne tolik ryb?“ „To nevím,“ řekl Hamid, „ale pojď se mnou a uvidíš!“ Maminka přikryla 
chlebové těsto utěrkou, vzala váhavě větší koš a vypravila se s chlapcem k jezeru. Nebylo to daleko. A tu 
uviděla, že i jiní chudí obyvatelé vesnice byli na břehu, a vskutku – ze dvou plných lodí učedníci rozdávali 
ze svého stříbřitého úlovku, který se blýskal na slunci. „Pojďte, lidi!“ vyvolával ten jeden, „ryby jsou 
čerstvé, vezměte si, kolik unesete!“ A zase plnil nádoby, které mu lidi podávali, po okraj. „Copak se stalo?“ 
divila se jedna stará paní, „to jsou, jak vidím, lodě Šimona a Zebedea. Ti přece prodávají svůj úlovek na trhu, 
než aby ho rozdávali zdarma.“ 

Jeden rybářův chlapec jí odpověděl: „Dnes ráno se vrátili z rybolovu s prázdnou. Tak se pustili do praní 
sítí a objevil se ten rabín Ježíš a chtěl kázat. Nastoupil do Šimonovy lodě a poprosil Šimona, aby odjel 
kousek od břehu. Pak učil z lodě. Všichni ho dobře viděli a slyšeli. Poté řekl Šimonovi: „Zajeď ven na 
jezero. Tam spusť sítě k lovu!“ To jsem se zasmál. To je typické pro člověka, který nemá potuchy o rybolovu 
v našem jezeře. Ale Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme pracovali a nic jsme neulovili. Ale 
protože jsi to řekl ty, spustím sítě znovu!“ A teď vidíte, co z toho bylo. Jan a Jakub museli přijet s lodí jejich 
otce na pomoc, jinak by se jim roztrhly sítě.“ 

Lidé s údivem poslouchali. „Kdepak jsou Šimon a Ondřej? A Jan a Jakub?“ zeptal se starý muž. „Šli 
s rabínem a všechno tady nechali. Ježíš totiž vylekanému Šimonovi řekl: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit 
lidi!“ A tak vytáhli rybáři lodě na břeh. Šimon řekl nám, kteří jsme jeho učni, abychom naplnili sklady          
a zbytek rozdali chudým. Takže přijměte dar Nejvyššího!“ 

Bylo slyšet radostné mručení. Také Hamidova máma si nechala naplnit svůj koš vrchovatě. A nyní byl 
Hamid rád, že maminka šla s ním, neboť sám by tolik ryb neunesl. „To bude stačit i pro našeho starého, 
nemocného souseda,“ řekla, ale jemu ryby nejdřív usmažím, aby s tím neměl práci.“ A maminka si začala 
radostně prozpěvovat, píseň chvály na Nejvyššího. Hamid se nyní těšil na chutné jídlo, neboť už dlouho 
neměli rybu a on ji tuze rád! A pořád přemýšlel o tom, co slyšel. Jak může někdo “lovit lidi“? Ti přece 
neplavou v jezeře. „Když sem rabín Ježíš zase přijde, zeptám se ho,“ předsevzal si, „on přece ví všechno!“ 

Barbora Thielová 
 

SRDCE  JEŽÍŠOVO,  PLNÉ  DOBROTY  A  LÁSKY (měsíc červen  jemu zasvěcený aneb Odvážnému Bůh přeje) 
 
Březen 2021. Pandemie se blíží k vrcholu, snad poslednímu, v zemi je rozšířena silně nakažlivá britská 

mutace. Do této situace mi dcera oznámí, že má (z přírodovědecké fakulty) domluvený výjezd s rakouským 
kolegou do pohoří na jihozápadě Francie. Odmítám převzít péči o vnučku a ještě posléze vypisuji, proč je to 
vyloučené a že situace v její rodině je při příp. katastrofické vizi neřešitelná. Umírali už i mladí a bylo 
známo, že antigenní testy zachytí přítomnost viru až v rozvoji onemocnění. Dcera oznámila, že se postarají 
tedy sami. Jsem z generace, pro kterou není představitelné, že by muž bez ohledu na své pracovní záležitosti 
zůstával s dítětem doma kvůli zaměstnání matky, a navíc mi bylo jasné, že výjezd je vázán na podmínky        
v terénu právě v té roční době. Mé mateřské srdce trpělo. To jim nemůžeš  udělat! Povolila jsem. Snad 
manžel by mohl být ochráněn a já to nějak přežiju.   

Jak to ale řeknu manželovi? Pořád jsem sdělení oddalovala a u vědomí jeho reakce se tím trápila. Co mám 
dělat? Synové se na mě už zlobili, že to tátovi mám říct, ne ho postavit jako loni před hotovou věc. 
Odhodlala jsem se a manželovi to vyklopila mezi dvěma detektivkami. Mezitím jsem také měla nekonečný 
rozhovor s jedním ze starších synů – řešení v nedohlednu. K manželovi u televizní obrazovky jsem opět 
přišla ke konci pořadu, kdy už jen proklikával programy a zastavil se, jak občas na chvíli děláme, na 
českobudějovickém Šlágru. A to je to, proč to všechno vypisuji. Na tom programu šly zpěvy, kdy 
mnohokráte se opakovalo:   

Ty mě chráníš, Ježíši, 
chráníš rukou svou,  
Ty mě, chráníš, Pane můj,  
Ty mě chráníš, Ježíši.  
Ty mě chráníš rukou svou,  
každý den.  

 
A na závěr: 
Kudy dál a kam jít, 
podpíráš,  
dveře lásky otvíráš,  
kudy dál a jak žít.  

Katastrofický scénář, co by bylo s malou vnučkou (a mohlo být s námi), se, Bohu díky, nenaplnil.  
Psáno na svatého Antonína 13. 6., který, jak zpíváme v písni: „jen o Tvé lásce toužil hlásat“.  

Já také.               Irena Červenková 
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ÚČINKY  LÁSKY 

 
Je zřejmé, že ne všem je dáno vzdělávat se v učenosti, a proto Kristus dal krátký zákon, který je dostupný 

každému, a nikdo z jeho dodržování nemůže být vyňat z důvodu nevědomosti. A tím je zákon božské lásky. 
Onen zákon by měl být měřítkem všech lidských skutků. Způsobuje v člověku čtyři nadmíru žádoucí věci. 
Zaprvé je příčinou duchovního života. Ten, kdo miluje Boha, má Boha v sobě: „Kdo zůstává v lásce, zůstává 
v Bohu a Bůh v něm“ (1 Jan 4,16), „Kdo nemiluje, zůstává ve smrti“ (1 Jan 3,14). Je třeba podotknout, že      
i kdyby někdo měl všechny dary Ducha svatého kromě lásky, neměl by života. Ať už se jedná o dar jazyků 
nebo dar víry či jakýkoliv jiný, bez lásky nedávají život. Neboť třebaže je mrtvé tělo oděno do zlata              
a drahokamů, přesto zůstává mrtvým. Takový je tedy první účinek lásky. 

Druhým účinkem lásky je zachovávání Božích přikázání. Řehoř praví: „Láska k Bohu nikdy nezahálí. 
Tam, kde je, činí velké věci. Zdráhá-li se konat, tam lásky není.“ Třetím účinkem lásky je být záštitou proti 
protivenstvím. Protože tomu, kdo má lásku, neublíží žádné protivenství, ale vše se ve prospěch obrací: „Těm, 
kdo milují Boha, vše napomáhá k dobrému.“ (Řím 8,28) Ostatně, vždyť i protivenství a překážky se zdají 
milujícímu lehkými, jak můžeme pozorovat. 

Čtvrtým účinkem lásky je to, že vede ke štěstí. Věčná blaženost je přislíbena pouze těm, kteří mají lásku, 
neboť bez lásky je vše ostatní nedostatečné. „Pro budoucnost je mi připravena koruna spravedlnosti. Tu mi 
dá v onen den spravedlivý soudce. Ale nejen mně, nýbrž i všem těm, kdo milují jeho příchod.“ (2 Tim 4,8) 

Tolik tedy k lásce. Nyní tedy nezbývá než tvrdě pracovat na tom, abychom jí nabyli a vytrvali v ní. Všechny 
dary pocházejí od Otce světel, dar lásky ale předčí všechny ostatní dary. Neboť všechny ostatní lze mít bez 
lásky a Ducha svatého, avšak s láskou je nutně spojen Duch svatý. Apoštol říká: „Láska Boží je vylita v našich 
srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Řím 5,5)       sv. Tomáš Akvinský 

 
PÁR  SLOV  O  ALMUŽNĚ  A  ŽEBRÁCÍCH 

 
Poslední dobou se ve farnosti vedou diskuse o našich bezdomovcích: zda jim peníze dávat, či nikoliv. 

Nechci přilívat olej do ohně a přispívat na nějakém rozdělení, ale protože jsem už z několika stran slyšela, že 
nám přece Pán Ježíš nepřikazuje, abychom dávali almužnu, dala jsem si tu práci a vyhledala v Písmu citáty, 
které se týkají chudých. Budu citovat jen ty nejtřaskavější: 
      „ Jestliže jsem odmítl nuzákovo přání, 
      ať mi odpadne lopatka od ramene 
      a paže se mi vylomí z kloubu.“ (Job 31, 16-22) 
a ještě jeden: 
      „ Předtím vás však přijdu soudit: 
      rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, 
      křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, 
      vdov a sirotků, 
      ty, kdo odpírají právo bezdomovci 
      a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů.“ (Malachijáš 3) 

Především dáváme almužnu. Nevím, zda může být almužna dobrá či špatná. Almužna je prostě almužna. 
Almužna je i pro nás důležitá. Je to náš odpustek za naše hříchy. Co jsme se ve škole naslýchali o odpustcích 
a o svatokupčení s nimi! Naši předci asi podobné problémy neměli. Když viděli žebráka, jak se plouží jejich 
vesnicí, pochybuju, zda ho kádrovali, proč žebrá. Vyhořel? Nebo chalupu propil?  A jistě mohly i tehdy být 
důvody počestné i méně počestné. Naši předci prostě šli a almužnu mu dali. Náš svět je složitější, o to nic. 
Ale žebráci byli a budou. Proč, Bůh suď. Nejsme všichni andělé, jsme zkrátka hříšníci. Na někom je jeho 
hřích vidět víc, na někom méně. Někdo své hříchy umí skrývat nebo je dokonce vydávat za ctnosti. Ale před 
Bohem se nic neskryje. Přiznejme si navíc, že jsme, obě strany, tak trochu poznamenaní ideologiemi 
minulého století. Naši žebráci představou, že se o ně někdo musí postarat, protože na to mají právo, že je to 
povinnost státu, Charity, věřících, zkrátka někoho. A my zase žijeme v přesvědčení, že práce šlechtí člověka. 
„Arbeit macht frei“, „Bez práce nejsou koláče“ a podobná hesla, která jsme slýchali po celý náš život a tak 
nám nikdo nevymluví, že jsme na světě od toho, abychom makali. Práce není špatná. Jak se zpívá v jedné 
písni: „Dělání, dělání, všechny smutky zahání…“ Ale jsou tací, kterým práce nic neříká nebo už spadli na 
takové dno, že se jen těžko vyhrabou zpátky. 
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Almužna není povinnost. Je to jen a jen naše dobrá vůle. Jsou to jen a jen prostě „naše prachy“, které 

můžeme dát a nemusíme. Ale napsat na dveře chrámu: „Nedávejte žebrákům, v sakristii je pro ně připraven 
integrační program!“, to mi přijde, promiňte, jako naprosté farizejství. Náš integrační program by měl být 
jednoduchý. Všechny lidi přijímat, nikoho nebrat jako lidský odpad. Vždyť koneckonců nikdo nevíme, co 
nás čeká a jak málo někdy stačí, aby se člověk zlomil a skončil na dně.            Věra Eliášková 

 
ASI  O  TOM  OBČAS  PŘEMÝŠLÍME  VŠICHNI… 

 
Asi o tom občas přemýšlíme všichni, jak pomoct lidem, kteří nás žádají o pomoc. Žebrají, chtějí peníze    

a my jsme někdy radostnými dárci a jindy nám lezou na nervy a obtěžují nás. V obou případech jim 
povětšinou věnujeme menší či větší finanční obnos a jako bonus i dobré slovo. Znám to z vlastní zkušenosti, 
ale v duchu vím, že to není ono. Potřebují, všichni potřebujeme…Boha, našeho Pána. Na Jeho milosrdenství 
a spravedlnost se můžeme spolehnout. Staňme se Jeho nástroji a začněme třeba modlitbou. Za žebráky, za 
bezdomovce a lidi na okraji společnosti. Aby je Pán k Sobě přitáhl, obrátil a byl jejich útočištěm. Rozhodli 
jsme se (pro začátek) věnovat jim modlitbu Korunky milosrdenství, kterou se modlíme v kostele, v pátek,     
o třetí hodině odpolední. Můžete se k nám přidat. V kostele nebo jinde.  

Na přímluvu sv. Alexia a sv. Benedikta Josefa Labre, vytrvejme v modlitbě.                KAP 
 

Sv. Alexie a sv. Benedikte Josefe Labre, orodujte za nás 
 

NEPROMEŠKEJME  TENTO  OKAMŽIK 
 
Nebudu zastírat, že titulek článku i pár bodů úvahy si půjčuji z listopadového čísla National Geographic, 

jež bylo věnováno mj. dopadu světové pandemie na životní prostředí v daném roce. Loňský rok                    
a (v omezené míře) i letošní totiž navozuje zajímavé otázky nejen „pro období prázdnin“. V širším slova 
smyslu je opakovaně nastoluje papež František – za cílem ochrany mezilidských vztahů, vztahů k místnímu 
prostředí, přírodě a potažmo celé planetě. 

Aktuálně, po uzavření roku Laudato si‘ na sklonku května, Svatý stolec vyzývá k celospolečenskému 
dialogu o tom, jak se bude utvářet budoucnost planety: Je třeba, abychom se do jednání zapojili všichni, 
vždyť krize životního prostředí a její lidské kořeny se týkají a dotýkají nás všech. A aby jeho stejnojmenná 
encyklika nabrala praktický rozměr, byl vatikánským úřadem představen "akční plán“ iniciativ pro dílčí 
oblasti církevního společenství. Jakýmsi průnikem ekologie a žhavých sociálních výzev má být udržitelný 
životní styl (zdroj: VaticanNews).  

Ale zpátky k úvaze o ponaučení z pandemického období: Po druhé vlně covidu-19 může být pro někoho 
smutné bilancovat, nicméně i poslední lockdown ukázal, že uprostřed bolesti a trápení mnohých bylo venku 
možné spatřovat náznaky „zelenějšího“ (snad nikoho neurazím: zdravějšího) světa. Už v osobní rovině jsme 
mohli sledovat čistší vzduch ve městech, značný pokles dopravního ruchu (náhle vynikl zpěv ptáků), 
fotografové si všimli vyklizených náměstí i absence nebeských kondenzačních pruhů po letadlech. Vlivem 
pozastavení ekonomik se světové emise uhlíku propadly o 17 % (zjara 2020). A pozitivní odezva zemského 
klimatu se údajně dostavila rychleji, než se předpokládalo. Covid-19 nám krom jiného ukázal, že když 
nemáme jinou možnost, dokážeme se uskromnit na docela malém prostoru i vyjít s docela malými nákupy, 
stejně jako přestat jezdit autem či létat letadly. – Ovšem, odrazí se získané zkušenosti s pandemií na našem 
dlouhodobém chování k planetě, která živí už bezmála 8 miliard lidí?, klade si otázku NG. 

Připojuji spolu s citací sociologa Edgara Morina, který spojuje příčiny pandemie s neurvalým chováním 
lidské populace: Tato nebývalá krize nám přinesla první děsivé zjištění, že všechny věci, jež se zdály být 
oddělené, spolu ve skutečnosti souvisejí. – Více než jindy jsme otevření novým úvahám o tom, kam náš 
živočišný druh směřuje. Extrémní klimatické jevy (dosud nepatrné ve střední Evropě), podobně jako 
pandemie, nás mohou vést k uvědomění téhož pocitu: vlastní zranitelnosti. – Snad by tento pocit, o němž 
píše Morin, mohl nasměrovat naše populační snahy ve prospěch kolektivního a skutečně zodpovědného 
pokroku! Nahrává nám, že se nacházíme na prahu jistých rozcestí na poli technologií, energetiky, přírodního 
výzkumu, ale máme k dořešení i množství eticko-sociologických otázek. Naději vytváří stále postupující 
mezinárodní klimatické dohody i projekty trvale udržitelného rozvoje. 

Jenomže, jak říká Svatý otec, environmentální problémy nelze řešit odděleně od těch lidských a sociálních, 
neexistuje ekologie bez adekvátní antropologie; a kritizuje scestný antropocentrismus proklamovaný po dlouhá 
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staletí, ovšem – podpořený i nesprávným dobovým teologickým výkladem. Papež dále varuje před 
„technokratickým paradigmatem“, které se snaží ovládat ekonomiku a politiku. Cílem ekonomiky je pak 
profitovat z každého technologického rozvoje, aniž by věnovala pozornost možným negativním důsledkům 
pro člověka; vychází též z falešného předpokladu neomezené dostupnosti „zemských dober“ – množství 
energie a zdrojů. Encyklika při tom rozporuje, že by bylo v možnostech ekonomie a techniky vyřešit všechny 
problémy životního prostředí, atd. 

Osobně mně přijde príma, že k celkové diskuzi má stále konkrétněji co říci právě hlava naší církve – 
mnohé problémy, natož ty globální, prostě nenalézají ryze praktická řešení v „neomezeném pokroku“. Někdy 
je přínosnější cestou se zastavit a zahledět zpátky – jako v době lockdownu! Přeji každému vlahý letní 
vzduch a dostatek ticha, vytoužený požitek z přírodní či kulturní turistiky. Motorová technika ať je nám 
prosím pomocníkem, nikoli modlou. A naší Zemi přeji... no hlavně nepřeji žádné (už tradiční) požáry 
v sibiřské tajze, v Amazonském pralese a jinde. (Ty na severu by bez klimatické změny a přímého vlivu 
člověka nebyly vůbec možné.)          Jan Rosypal 

 
JAK  UTÉCT  HROBNÍKOVI  Z  LOPATY 

 
Náš farník Libor prodělal těžkou formu Covidu. I když se v médiích o nemoci mluví horem dolem, 

myslíme, že je zajímavé vyposlechnout si konkrétní příběh člověka, kterého známe a který je věřící. 
 
Čím to všechno začalo? 
Začalo to v pátek vysokými teplotami. Tři dny jsem je srážel Paralenem a pak jsem odjel v neděli do 

nemocnice na testy, jak antigenní, tak PCR. Oba dva byly negativní. Tak jsem neplašil, vrátil jsem se domů   
a po dohodě s praktickým lékařem jsem pokračoval v samoléčbě antipyretiky. Ve čtvrtek ráno jsem prý 
mluvil z cesty, až nakonec moje manželka i přes mé protesty zavolala RZP. I když jsem byl bez dušnosti, 
kluci ze Záchranky mi změřili hodnotu saturace kyslíku v krvi těsně nad 50 %, takže jsem zřejmě měl 
hypoxii mozku, mozek prostě vypnul. Nepamatuju si ani svůj transport do nemocnice, ani pobyt na ARO 
oddělení. Když jsem byl v umělém spánku na plicní ventilaci, tak se podařilo, za velkého přispění MUDr. 
Škvařila, který pracuje ve Vojenské nemocnici, dostat ke mně katolického kněze. Ten mi udělil svátost 
pomazání nemocných. Během mé hospitalizace mě „Smáža“ každý den navštěvoval, dodával odvahu            
a dokonce mi i věnoval svou plazmu, za což mu moc děkuji. 

Ale ty jsi byl zpočátku k pandemii nedůvěřivý – nebo ne? 
Pracuju jako zdravotnický záchranář a štvaly mě ty skafandry a nespočet opatření při pouhém podezření, 

neskutečné dezinfikování všeho, protože v mém případě se tak trochu míjely účinkem. Nosím brýle na dálku 
a nevidím s nimi na blízko. A musel jsem pracovat jak s brýlemi, tak i bez nich, když jsem musel vyplňovat 
zdravotnickou dokumentaci. Takže stejně i ve skafandru jsem si rukavicemi sahal na obličej… A pak 
přijedete k pacientovi, který ví, že má covid, a neřekne to dispečinku, i když se ho dispečerky ptají, a pak 
k němu jedete bez skafandru jako k neinfekčnímu klientovi. Prostě mi to přišlo všechno komické. Přesvědčil 
jsem se, že všechno má v rukou On. Tvrdil jsem, že jestli se mám utopit, tak rozhodně neumřu na covid. Tím 
nevybízím k lehkomyslnosti, ale zároveň vím, že je dobré svěřit všechno do Božích rukou. Covid není žádná 
chřipečka. Ale zase na druhou stranu, není to žádný mor. 

Vraťme se ještě do nemocnice... 
Maximální péče. Bez přehánění, bez postranních úmyslů. Možná v tom sehrál roli fakt, že jsem také 

zdravotník, ale i o ostatní se lékaři a sestry starali bezvadně. 
Nejdříve jsem byl na umělé plicní ventilaci a po pár dnech na mimotělním oběhu ECMO. Probírat se       

z bezvědomí jsem se začal asi až po dvanácti dnech. Lékaři se mi postupně svěřovali s tím, že mi moc šancí 
na přežití a hlavně návrat domů nedávali. Měl jsem poškozené plíce z 80%. Psal jsem doktorům (kvůli 
tracheostomii jsem nemohl mluvit), kdy se můžu těšit domů, a oni mi říkali, že možná v létě, možná na 
Vánoce, ať jsem trpělivý a že se uvidí. Tak jsem si řekl, že se budu snažit být trpělivý a že se budu snažit být 
do Velikonoc doma. A povedlo se. Před Květnou nedělí jsem byl doma. Když lékaři a sestry postupně viděli, 
jak se den ode dne můj stav zlepšuje nevídaným tempem, tak to bylo pro ně překvapivé, ale mně bylo jasno  
a také jsem jim to říkal: Byli jste svědky zázraku. 

Takže duchovní zkušenost je jaká? 
Moje první myšlenky, když jsem se probíral, patřily Pánu Bohu. Nechtěl jsem žádnou televizi, kterou mi 

sestřičky  nabízely,  chtěl  jsem  být v klidu a srovnat si myšlenky.  Dokonce  jsem si vzpomněl na pár  hříšků 
– 7 – 



 
 z dětství, z kterých jsem se nikdy nezpovídal, protože jsem na ně zapomněl. Ale žádný tunel se světlem na 
konci se nekonal. Mnohem více než kdy jindy jsem si v těchto chvílích uvědomoval, že všechny naše 
myšlenky i konání musí směřovat k Bohu a ke věčnosti. Všechen personál věděl, že se modlím, a proto, když 
mě třeba sestry viděly se zavřenýma očima, tak taktně pátraly, jestli spím, nebo se modlím, aby mě zbytečně 
nerušily. 

Myslím, že se za tebe i hodně lidí modlilo… 
Já to cítil! Každou modlitbu i mši svatou jsem cítil! A když jsem věděl, že se za mě slouží, snažil jsem se 

aspoň na dálku připojit. Děkuju všem, manželce, dětem, kamarádům, svatoantonínským kněžím                    
a farníkům.... 

První větu, kterou si pamatuju, mi řekl svým svérázným způsobem Honza Škvařil: „Nic si z toho nedělej! 
Klid, lež, odpočívej a nikam nepospíchej. Hospody jsou stejně zavřený! A venku je zima.“ Každý se snažil 
pomáhat svým způsobem. Protože zbytek rodiny měl také covid a byl v karanténě, tak například Péťa Havlín 
několikrát působil v roli nákupčího. Kolegové ze Záchranky mi vzkazovali, že se sice neumějí modlit, ale 
myslí na mě. Manželka požádala i mou praktickou lékařku, ať se modlí, a ona slíbila, že se modlit bude. 
Když pak po mém návratu z nemocnice mi volala, tak hned vítězoslavně hlásila, že se za mě poctivě modlila. 
Jeden náš známý poslal po synovi manželce 2000 korun, aby si v té, pro ni nelehké, situaci udělala radost,    
a ona – po vzoru P. Smolena z Cesty na Západ – žádnou pomoc neodmítala a za všechno Bohu děkovala       
a chtěla je všechny postupně směnit za mešní intence za mé uzdravení. A zjistila, jak je těžké ten obnos 
utratit, protože nikdo si nechtěl peníze „za mě“ vzít. 

A tak i já za všechno děkuji. Jsem rád, že se s pomocí Boží můj stav pomalu zlepšuje. Hlavně, že už se 
dostanu do kostela na mši svatou a do hospůdky na pivo. 

Stejně si říkám: kolik lidí jsi naštval svými vyhraněnými názory, nesmiřitelnými postoji, fanděním 
tradiční mši sv. atp… a pak se stejně všichni za tebe modlili a báli se o tebe. Bylo to chvílemi trochu jako    
v nebi... Za tuhle zkušenost dík. 

I pro mě to byla zkušenost. Snad díky své nemoci nebudu tak urputný a hádavý i ve věcech, které jsou 
vlastně malicherné. Dostal jsem od Pána Boha „prodloužený čas“. 

Asi od tebe ještě něco čeká… 
No, asi jo.                   rozmlouvala ve 
 

SPOLEČENSTVÍ  ŽIVÉHO RŮŽENCE 
 
Společenství živého růžence se po koronavirové a prázdninové pauze sejde, dá-li Pán, v pondělí dne     

13. 9. 2021 ke společné růžencové modlitbě po večerní mši svaté, tj. asi od 18:45 hod. na faře. 
Další podzimní setkání zůstávají v plánu stejně vždy na druhé pondělí v měsíci 11. 10., 8. 11. a 13. 12. 

2021, a to též na faře po večerní mši svaté, tj. cca od 18:45hod. Na všechna setkání stejně jako k růžencové 
modlitbě jste všichni srdečně zváni. Stále nemáme obsazena všechna místa v rozpisech, kdo byste chtěli 
zkusit se zapojit, neváhejte a nechte, prosím, na mé jméno svůj kontakt v sakristii. 

 Ke dni 11. 7. 2021 byly vydány nové rozpisy růžencové modlitby pro naše společenství na další 
období. Byly rozeslány na e-mailové adresy členů a těm členům, kteří nepoužívají e-mail, byly ponechány   
k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Antonína na  jejich jméno. Všem pak přeji hodně duchovních plodů         
z věrného setrvávání v modlitbě s naším společenstvím. 

Za společenství živého růžence s přáním požehnaného prožití prázdnin                           Marie Kostelecká. 
 

FARNÍ  TÁBOR 
 
Letní tábor plánujeme v termínu od 22. do 28. srpna 2021. Bohužel kvůli současné situaci zatím nemáme 

přihlášen dostatečný počet dětí pro to, aby se mohl konat.  
 
Rozhodli jsme se proto této situace využít a připravit oddělený program pro mládež ve věku 12-15 (horní 

věková hranice je orientační, po předchozí domluvě mohou i starší děti). Program bude nabit netradičními 
sporty, zajímavými workshopy, super hrami, zábavou, kreativitou, výlety, společnými posezeními u ohně     
a možností volit si z nejrůznějších aktivit. Rádi bychom potom v práci s touto mládeží pokračovali i během 
školního roku v rámci našeho nového projektu druhý LEVEL (více informací o něm zašleme začátkem 
školního roku). 
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Stále máme volná místa i pro mladší děti od 6 do 12 let (preferujeme děti po první třídě, ale po předchozí 

domluvě lze i „otrkané“ děti školkové).  
V případě, že se do konce června nepřihlásí na tábor alespoň dalších 10 dětí, budeme nuceni uvažovat      

o jeho zrušení, z důvodu nemožnosti ufinancování celé akce. 
Přihlašování a bližší informace najdete na našem webu www.ignisio.cz, dotazy rádi zodpovíme na          

e-mailu spolek@ignsio.cz.                    Táborový tým 
 

FARNÍ  PŘÍMĚSTSKÉ  „EXERCICIE“ 
 

Zveme farníky od svatého Antonína na Příměstské „exercicie“ 
v září 2021. Téma, nad kterým se budeme setkávat, je Modlitba       
a její role v životě křesťana. 

Od pondělí 6. 9 do pátku 10. 9. včetně, vždy po večerní mši přímo 
ve farním kostele. Začátek je stanoven na 19.00h. Každý večer 
otevřeme modlitbou večerních chval (breviáře), poté zazní tematické 
zamyšlení. Program bude uzavřen tichou adorací trvající do 20.10h. 

Na tyto „exercicie“ není nutné se hlásit. Je možné přijít na 
všechny večery nebo jen na některé. 

Rozhovor s knězem během „exercicií“ je možný po domluvě 
během celého týdne trvání exercicií. 

Úvod do celých exercicií, jako i do modlitby breviáře bude 
v sobotu 4. září od 19.00h ve farním kostele. 

Na setkání se těší       Pavel, Jiří a Jiří a hosté (změny vyhrazeny) 
 

OPĚTOVNÉ  POZVÁNÍ  NA  FARNÍ  POUŤ 
 
Uskutečníme ji, dá-li Pán, v sobotu 2. října. Cílem bude (nejen) svatoprokopská Sázava.  
Pro zajímavost a zvídavost mnohých uvádím cíle našich minulých zájezdů: 2016 – po stopách P. Josefa 

Toufara. 2017 – Waldsassen a Kappl. 2018 – Hora Matky Boží Králíky, dvoudenní (nezapomenutelné,že?). 
2019 – Jáchymovsko, po stopách polit.vězňů. 2020 – Chlumek u Luže a Nové Hrady. 

Dopoledne na Sázavě prožijeme mši svatou, poté bude možná prohlídka kláštera, po obědě z vlastních zásob 
se přesuneme do Muzea lidových staveb u nedaleké Kouřimi. Tento velmi zajímavý skanzen sdružuje lidové 
stavby z různých míst v Čechách a tak uvidíme zajímavé srovnání typů lidové architektury z období od 17. do 
19. století. Poté se kolem 16h zastavíme v kouřimském kostele svatého Štěpána, kde můžeme obdivovat kryptu 
s  prvky inspirovanými burgundskou gotikou. Zde společně zakončíme modlitbou večerních chval.  

Od našeho kostela vyjedeme ráno v 7.30, předpokládaný návrat do 19 hodin. Cena za dopravu je 400,-Kč, 
děti do 15 let 100,-Kč. Pokud by byla Vaše neúčast závislá pouze na financích, ozvěte se mi. Přihlašujte se, 
prosím, v sakristii. Těším se, že naplníme autobus!           Jiří Beran, jáhen (603 966 208) 

 
PŘÁNÍ  A  PODĚKOVÁNÍ 

 
16. června oslaví náš farář P. Pavel Semela 20. výročí kněžského svěcení. Zároveň jsme se ve Zpravodaji 
pražské arcidiecéze dočetli, že byl na dalších 5 let (do30. 6. 2026) ustanoven farářem u sv. Antonína 
Paduánského v Praze-Holešovicích. Tak ať se Vám u nás líbí. 
Milý Pavle, děkujeme za Vaši službu, kéž Vás Pán nadále provází svým požehnáním, aby naše farnost pod 
Vaším vedením radostně vzkvétala (o to se chceme i my přičinit ). 
 
25. června oslaví náš kaplan P. Jiří Zeman 5. výročí kněžského svěcení. Milý Jiří, kéž Vás Pán nadále inspiruje 
k mnoha podnětným nápadům, jak oživit duchovní život farnosti. Děkujeme za Vaši službu.           – mh – 
 
Děkuji jistě nejen jménem svým za odvahu, důvěru a osobní nasazení v uplynulých měsících otcům Pavlovi, 
nesoucímu zodpovědnost, Jiřímu a jáhnovi panu Beranovi. Také všem, kteří se o chod farnosti jakýmkoliv 
způsobem zasloužili a umožnili nám v této době přijít za Kristem a setkat se s Ním. Nebylo to samozřejmé. 
Pán Bůh zaplať a především Bohu díky!                               – ci – 

– 9 – 



 
ZAŽÍT  MĚSTO  JINAK 

 
Třetí zářijovou sobotu 18. 9. 2021 

proběhne další ročník sousedských 
slavností Zažít město jinak. Opět se 
chceme jako farnost k akci připojit        
a společně s charitativními organizacemi 
z našeho okolí se v programu zaměřit na 
osudy lidí, kteří zůstávají na okraji 
veřejného zájmu: seniorů, umírajících, 
chudých, osob s psychickými problémy, 
lidí bez střechy nad hlavou. Kromě 
stánků charitativních organizací se 
můžeme těšit na hudební a divadelní 
vystoupení, bazar dětského oblečení, 
setkání se sousedy a doufáme, že nám 
pandemická situace umožní otevřít        
k prohlídce svatoantonínské věže, které 
při Noci kostelů musely zůstat uzavřené. 
Udělejme si v sobotu 18. 9. 2021 

odpoledne čas a pojďme před kostel sv. Antonína zažít město jinak. 
Srdečně vás zvu.          Honza Rund 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  10.  ČERVNA  2021 

 
 První sv. přijímání dětí přijmou děti v neděli 20. 6 při mši sv. o 11h. Dětí je více, i za loňský rok. 
 Prázdninový pořad bohoslužeb: v neděli v 10 a 18, všední dny v 18 hodin. V červenci a srpnu odpadá též 

mše sv. ve čtvrtek ve 12 hod, též se nekonají nedělní adorace u sv. Klimenta. 
O prázdninách bude otevřený kostel takto: v pracovní dny 12-19, o sobotách a svátcích 17-19, v neděli 
od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin. 

 J. Rund informoval o farním táboře od 22. do 28. 8., chybí ještě 10 účastníků – více viz FL str. 8,9. 
 Akce „Zažít město jinak“ proběhne v sobotu 18. 9. – více viz FL str. 10. 
 Noc kostelů: u sv. Klimenta zaznamenáno cca 360, u sv. Antonína cca 450 návštěvníků. 
 P. Jiří Zeman: „Příměstské exercicie“ bude možné prožít od 6. do 10. září (po – pá) u sv. Antonína, po 

večerní mši sv., od 19 hodin. V sobotu 4. 9. po večerní mši poskytne bližší informace, jak budou večery 
probíhat – více viz FL str. 9. 

 J. Beran: farní pouť – přihlašujte se dále, jsou volná místa! (více viz FL str. 9)  
Prosba, aby byla PRF informována o činnosti ERF. P. Semela seznámil se stavem financí farnosti. Též 
s výhledem oprav: kříž před kostelem, u sv. Klimenta další část střechy, nové el. rozvody u sv. Antonína. 
Poté vzdálenější výhled: vymalování. 

 Diskuze na téma bezdomovci: P.Semela: pojďme hledat, jak zaujmout křesťanský postoj. Z diskuze 
vyplynulo: pravidelná modlitba za potřebné (o kterých mnohdy ani nevíme), potřební ať rozhodně 
nežebrají uvnitř kostela, v září pozveme po dopolední mši paní prof. Kristinu Koldinskou z komunity 
San Egidio, aby přiblížila, jak se k této situaci nejlépe postavit. K zamyšlení též texty ve FL str. 5,6. 

 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 2. 9. v 19.15 ve farních místnostech. 

 

Farní listy vydává Farní rada při kostele sv. Antonína. Vycházejí pro vnitřní potřebu holešovické farnosti za dobrovolný příspěvek. 
Redakce: P. Pavel Semela, P. Jiří Zeman, Marta Hrčková, Věra Eliášková. Kresba hlavičky na titul. straně – Hanka Roubalová. Tisk 
Ediční centrum AMU. Toto číslo vychází 20. června 2021.  Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 6. září 2021. 
Dopisy a příspěvky zasílejte na adresu: Farnost sv. Antonína, Dukelských hrdinů 54, Praha 7, 170 00, na redakci Farních listů 
redakce@svatyantonin.cz nebo je zanechte v sakristii. Obálku označte nápisem Farní listy. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. 
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Adresa webových stránek naší farnosti je www.svatyantonin.cz, kam můžete psát i své dotazy.         
Pro sdílení zpráv funguje ve farnosti e-mailová skupina svatyantonin@googlegroups.com, Zájemci o připojení k e-mailové skupině 
pište na adresu: farniakce@svatyantonin.cz. 


