
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 6/2021 

 
Samozřejmé a nesamozřejmé, známé a nové 
 
Během srpnové dovolené jsem se vypravil na známá místa ve Vysokých Taurách                
a v Dolomitech. Silným zážitkem bylo už přejetí hranic. Připomnělo mi to úžas a nadšení 
90. let, že se mohu sebrat a jet do Alp, vděčnost, že nás nerozděluje železná opona. 
Uvědomil jsem si, že některé věci nejsou tak samozřejmé, jak jsme je donedávna vnímali. 
V Taurách jsem se dvakrát zúčastnil závodu kolem Grossglockneru, kdy jsem ho oběhl 
během cca 25 hodin na jeden zátah. Tentokrát jsem si stejnou trasu rozdělil na čtyři etapy, 
chtěl jsem si známé úseky vychutnat v klidu a zavzpomínat, co jsem tam prožil. Překvapilo 
mě, kolik jsem objevil nového, kolika věcí jsem si nevšiml anebo najednou působily jinak, 
než jsem je vnímal při závodu. V Dolomitech jsem navštívil místo, kam se vracím už 20 let 
od dob kaplanování na Chodově. I když se za tu dobu poněkud proměnilo, pohled na okolní 
hory má pořád stejné kouzlo a sílu. Uvědomil jsem si, jak mi poslední dva roky chyběl.  

Začínáme i ve farnosti školní rok, který snad bude „normálnější“ než ten předchozí. 
Vstupme do něj s vděčností za vše (ne)samozřejmé. Učme se vnímat a prožívat známé 
momenty a aktivity ve farním životě nově, objevujme, co jsme přehlédli, co se nám v nich 
nabízí, k čemu nás zvou. A hledejme i to, co je přes měnící se podmínky a okolnosti 
podstatné a nosné.  

Do tohoto školního roku vstupujeme jako farnost „příměstskými exerciciemi“ o modlitbě. 
Potěšil mě velký zájem a účast. Modleme se jako farní společenství za vše, co nás v novém 
školním roce čeká, nesme se v modlitbě navzájem.  

Váš Pavel Semela, farář 
 

 
KALENDÁŘ  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA  PRO  NEJBLIŽŠÍ  OBDOBÍ: 
 
 V pondělí 13. září cca v 18.45h – setkání Společenství živého růžence na faře. Více viz FL str. 10. 

 V sobotu 18. září mezi 13 a 18h před kostelem sv. Antonína – Zažít město jinak. Více viz FL str. 8. 

 V sobotu 18. září – Národní svatoludmilská pouť na Tetín, více viz https://www.svataludmila.cz/akce/ 

  Ve středu 22. září v15h – zahájení katecheze dětí, místo bude upřesněno. Více viz FL str. 10. 

 V úterý 28. září – Národní svatováclavská pouť, více viz https://www.staraboleslav.com/program- 

  V sobotu 2. října – farní pouť na Sázavu a do Kouřimi. Více viz FL str. 9. 

 V neděli 3. října po mši sv. v 10h v kostele sv. Antonína – manželé Koldinští o našich blízkých 
v nouzi. Více viz FL str. 9. 

 V úterý 5. října v 19h na faře – Klimatická změna v příčinách a souvislostech. Více viz FL str. 9. 

 V neděli 24. října – výročí posvěcení kostela sv. Antonína.                 
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OHLASY  LETNÍHO  TÁBORA  2021 
 

MLADŠÍ DĚTI (6-11 let)  
Mám to štěstí, že jsem už po třetí mohla jet na farní tábor. Tentokrát se konal v klášteře Zásmuky, 

nedaleko Českého Brodu. 
Každý den probíhaly ráno nepovinné mše. Byly pro nás děti moc dobře připravené. Téma celotáborové 

hry bylo, že jsme zůstali uvězněni na tajuplném ostrově a museli se z něj dostat. Na celém táboře bylo 
obrovské množství zeleniny. 

V pondělí nás rozdělili do pěti skupin. Poté jsme hráli sportovní hry a zkoušeli bungee running, což mě 
dost bavilo. K obědu jsme měli výborné halušky se zelím a odpoledne hráli seznamovací hry. 

V úterý mě bavilo kreslení vlajky. Každý večer jsme viděli natočený večerníček, co se v daný den na 
táboře dělo. Z úterý na středu proběhla bojovka, na které jsem se já osobně nebála. Byla to dobrá noční 
procházka. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet. Šli jsme do Skvrňova a zpátky jeli autobusem. 

V pátek byl Among us den. Také všichni hledali poklad tak, že po skupinkách luštili vzkaz. Potom plnili 
úkoly, za které dostávali kousky mapy. Na té bylo znázorněno, kde se poklad nachází. Když jsme ho našli     
a otevřeli, bylo tam spousta dárků, které jsme si ve skupinkách rozdělili. V pátek večer byl táborák a také se 
rozdávaly diplomy. To jsem si moc užila. 

V sobotu jsme se dozvěděli, na jakém místě se naše skupina umístila. Já s mojí skupinkou jsme byli na 
třetím místě. Nakonec jsme balili a odjížděli domů.            za mladší děti Magdalena Janoušková 

 
STARŠÍ DĚTI (12-15 let)  

6. ročník letního tábora se uskutečnil v Zásmucích. Jeli jsme tam vlakem jako každý rok. Tento rok byla 
ale novinka. Děti byly rozděleny na mladší a starší. Mladší děti měly za celotáborovou hru knihu „Tajuplný 
ostrov“ a starší děti měly individuální program. Hráli jsme spoustu logických i sportovních her. Všichni měli 
šanci se poznat během společných programů.  

Nechyběla ani bojovka, kterou naplánovaly starší děti a kterou si všichni užili. Navštívili nás i vozíčkáři  
z VZP a povídali jsme si o poraněních páteře a věcech spojených s tímto tématem. Mladší si zašli i na 
celodenní výlet. Starší děti si zatím udělaly výlet po Kutné Hoře a jejích památkách. Nejlepší zážitek byly 
kutnohorské doly. Poslední den se všichni spojili a našli poklad ostrova. 

Tento tábor jsme si velmi užili a těšíme se na příští rok! 
za starší děti Agnes Dernovšek, Klára Cíchová, Jakub Kment a Klára Tůmová 
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VEDOUCÍ 
 
Když jsme byli v roce 2016 poprvé dotázáni, zda by naše spolčo nechtělo dělat vedoucí na farním táboře, 

bez váhání jsme souhlasili, aniž bychom věděli, co přesně to znamená a kam až se dostaneme. Tak přesně na 
toto jsme vzpomínali, když jsme se letos již po šesté na konci srpna scházeli s dětmi na nádraží a chystali se 
vyrazit na další týden plný přírody, zábavy, dobrodružství a sportovního i duchovního programu.  

Během uplynulých let jsme vyzkoušeli spoustu krásných lokací, mimo jiné například bývalou školu         
v Hrádku u Vlašimi nebo klášter Svaté Dobrotivé v Zaječově. Letos jsme se vydali na místo nové – do 
kláštera Zásmuky. Ten nás očaroval obrovskou, perfektně udržovanou klášterní zahradou, kterou jsme ale 
bohužel vlivem počasí nevyužili tolik, co by si zasloužila – celý týden nám totiž propršel.  

Rána jsme začínali mší, která se i díky skvělému přístupu Skřítka (P. Jiří Zeman), našeho kaplana, který    
s námi týden na táboře trávil, těšila enormní oblibě a velké účasti. Následoval klasický táborový program 
(budíček, rozcvička, snídaně, program, oběd…) Nechyběla samozřejmě ani noční bojovka, celodenní puťák, 
a pro starší děti dokonce dvoudenní výlet do Kutné Hory s návštěvou kostnice, katedrály, podzemí                
a následným přespáním na bývalé faře v Tuklatech. Zlatým hřebem týdne bylo opékání na ohni, hra na 
kytaru a zpívání u táboráku – a měli jsme obrovské štěstí, že alespoň tento večer nepršelo a všichni si ho 
užili.  

Od prvního tábora se nám počet dětí i vedoucích více než zdvojnásobil. Děti s námi jezdí opakovaně         
a dorůstají další. Postupně se přidávají i děti z ostatních farností, nebo i děti z nevěřícího prostředí, které mají 
na táboře kamarády. Ty děti, které jsou na tábor již moc velké, zapojujeme do organizace dalších táborů        
a akcí, které náš spolek Ignisio z.s. pořádá (výlety, víkendovky apod.) a dává nám to obrovský smysl. Je 
krásné pozorovat nová přátelství, která přetrvávají i dlouho po táboře, a vidět růst osobnostně i duchovně 
další generaci, která, doufáme, bude jednou v tradici táborů pokračovat po nás.  

za táborový tým Zuzana Dorážková a Tomáš Grundza 
 

Letní tábor byl realizován za finanční podpory městské části Praha 7 a hlavního města Prahy. Děkujeme. 
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VESMÍRNÉ  „ES  IST  VOLLBRACHT“ 

 
Bůh je všudypřítomný. Setkat se s ním můžeme kdekoli a kdykoli. Asi každý z nás má ale zkušenost, že 

na určitých místech (a za jistých podmínek) si uvědomuje Jeho přítomnost intenzivněji… 
Poslední červencový týden strávilo šest rodin (pravda, tentokrát většinou bez tatínků, kteří museli být 

v zaměstnání) z naší farnosti spolu s několika dalšími rodinkami z různých míst už tradičně na Vesmíru –     
v Centru života mládeže královéhradecké diecéze, nacházejícím se kousek nad Deštným v Orlických horách. 
Místo je to nádherné: obklopené lesy a loukami (balíky sena jsou ideálním hřištěm a opravdu se tu nikdo 
nebojí děti „vypustit“ i samotné), s výhledy na všechny strany, ale také s fotbalovým i volejbalovým 
hřištěm… s kaplí uvnitř domu a kostelem sv. Matouše cca 200 metrů od něj… 

Tento kostel v lecčems připomíná asi mnohem známější nedaleký chrám 
neratovský. Také „Matouš“ byl zachráněn z ruin a postupně zrekonstruován 
– vědomě ovšem ponechán v zakonzervované „syrovější“ podobě. Také sem 
– i bez vazby na Vesmír – přijíždí čím dál tím více lidí, konají se tu (vedle 
mší svatých pro návštěvníky Vesmíru) svatby a také výstavy. 

V prvních dnech našeho pobytu tu byla ještě instalována biblická 
křížová cesta slovenského výtvarníka Pavla Dominika Solára. Jednoduchá, 
pracující víceméně s náznakem, v zpracování některých zastavení možná 
poněkud překvapivá (a jak jsme se později dověděli, pro někoho                 
i pohoršující). Líbila se mi, ale přece jen mi přišlo na mysl, s jakou 
motivací, s jakým vztahem k tématu ji její autor tvořil. 

No a uprostřed našeho pobytu jsme při příležitosti stěhování tohoto díla na 
další výstavní místo měli možnost se s panem Solárem (naším vrstevníkem) 
osobně setkat. Společně jsme u každého zastavení přečetli daný úryvek 
z evangelia, vyobrazení (základem všech byl dřevěný trám odhadem cca ¾ 

metru dlouhý a 20 cm široký) pak sňali a jeho autor nám pověděl pár slov o jeho vzniku a připojil osobní 
modlitbu. Z následných rozhovorů vím, že to byl výjimečný zážitek snad pro všechny zúčastněné… 

Tento článek ale nepíšu JEN proto, abych Vaší pozornosti doporučila dílo tohoto autora, pobožnost 
biblické křížové cesty (přiznám se, že šlo o mé první setkání s ní, nebo aspoň o první setkání jaksi „vědomé“, 
protože připouštím, že nějaké křížové cesty se zastaveními jí přinejmenším inspirovanými jsem asi už 
potkala, ale nepátrala jsem po jejich původu), ba dokonce ani toto kouzelné místo. Zaujala mě totiž slova 
pana Solára u zastavení věnovaného Kristovým slovům na kříži: že si až v tu chvíli uvědomil tu zvláštní 
souvislost mezi tím, že právě slova „Dokonáno jest“ napsal na dřevo zastavení německy (jednotlivé výroky 
psal v jazycích studentů, s nimiž tuto křížovou cestu vytvářel) a nyní je tato křížová cesta vystavena 
v kostele, vybudovaném a promodleném německy hovořícími obyvateli, po druhé světové válce donucenými 
jej i svoje domovy opustit… 

Ano, tento výjimečně působící kostel stojí dnes uprostřed strání, po nichž jsou jen sem tam rozesety 
vesměs rekreačním účelům sloužící objekty (druhý den jsme si při „růžencové procházce“ všimly – „y“ tu 
není chybou😉 – že na kamenném kříži před jedním z nich je vytesáno totéž „Es ist vollbracht!“). Sloužíval 
ale obyvatelům obce Jedlová – Tannendorf, která měla v 1. polovině 20. století cca 650 obyvatel. A hlavní 
budova DCŽM Vesmír vznikla přebudováním bývalé místní školy (původně pro účely rekreačního zařízení  
a následně pionýrského tábora, po kterém centrum zdědilo i svůj název😉). 

A tak se rozhlížíte po těch loukách okolo, představujete si tu zástavbu, ten život tady, jehož pamětníci 
ještě žijí, to utrpení, když to všechno museli opustit. A jste vděční Pánu, že sem – podobně právě jako třeba 
do Neratova – se aspoň po desetiletích život, byť v jiné podobě, vrátil. Že tu, obklopeni krásnou přírodou, 
dnes už nepochybně tisíce návštěvníků Vesmíru i těch, kteří jen zajeli na vyhlídku u Matouše a při té 
příležitosti vkročili i do celodenně otevřeného kostela, potkaly Boha (ale také v mnoha a mnoha případech 
toho, s nímž založili novou křesťanskou rodinu😉), načerpaly sílu, našly světlo pro svůj další život…           
A nezbývá Vám než děkovat (nejen Bohu, ale i všem obětavým kněžím, „týmákům“ a všem lidem, kteří 
k této proměně jakkoli přispěli a přispívají) a modlit se, aby toto dobré dílo pokračovalo. A aby toto i jemu 
podobná místa představovala takovou „čerpací stanici“ v příštích letech i pro naše děti, které tu už teď kromě 
společenství zažívají slůvka na den, „trochu jiné“ mše svaté i třeba právě zmiňovanou mimořádnou 
pobožnost křížové cesty…                           Anuša Lizáková 
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MÁM  SVÝ  MÍSTA 
 
Jsou chvíle a stane se to asi každému, že se člověk cítí osamělý, opuštěný, zvlášť když prší, tráva roste 

jako zjednaná a rodina vám řekne, ať to necháte, vždyť tráva, byť vzrostlá, je přece pěkná, je to kus přírody   
a oni to přijedou posekat v srpnu. A tak já, otrok své pořádkumilovné povahy, na jednom konci skončím, na 
druhém začnu a přemýšlím, jak by asi Bůh ocenil mé počínání, kdybych vyčerpáním padla, zda by mě vzal 
potom k sobě do nebe za to, že jsem vzorně posekala trávu. A už se lituju, už se vidím v rakvi… panečku, to 
by byl smutný pohřeb, nikdo by nepřišel, protože jsou prázdniny! A jak tak jeden miluje přehánění, u rakve 
nezůstane, člověk se rozteskní a začne Bohu svou osamělost vyčítat. 

„Ale já jsem pořád s tebou, copak to nevíš?“ ozve se jemný, sotva slyšitelný hlásek. 
„Důkaz!“  
„Jaký důkaz? Nestačí ti, žes dostala sílu a udržela křovinořez? Že fungoval a ty sis nenamohla záda?“ 
Na chvíli kajícně zmlknu, uložím sekačku, ostentativně nechám kus neposekaný a rozhodnu se, že půjdu 

do lesa na houby. Ale rozhovor se mi zdá přece jen neukončený, důkazy předložené nedostačující, a jak už 
mě tak posedla hašteřivá, dožaduju se nějakého hmatatelného důkazu. 

„Když najdu aspoň tři houby, tak vím, že jsi pořád se mnou.“ Běhám po lese skoro dvě hodiny a nenajdu 
nic, ani shnilou babku. Obejdu všechna svá místa, zabrousím dokonce i tam, kde jsem nikdy nebyla, ale 
nenajdu zhola nic. Musím říct, že mě to mrzelo, bylo mi skoro do breku, protože jsem vždycky věřila, že 
Bůh nelže a je opravdu pořád se mnou, i kdyby mě opustil celý svět. S hlavou skloněnou se vydrápu na lesní 
cestu, která vede zpátky do vesnice, a v duchu ustupuju ze svých troufalých požadavků. „Houby prostě 
nerostou, tak přestaň s hloupejma důkazama a jdi se radši najíst.“ Zvednu hlavu a jako v pohádce přede 
mnou stojí jedna chalupářka se svým synem a nesou košík plný hub. 

„Dobrý den! Teda, vy máte hub!“ slušně pozdravím. Předem podotýkám, že je to obyvatelka naší vesměs 
chalupářské vesnice, kterou ani neznám, protože mají chalupu na jiném konci a koupili ji nedávno. 

„Chcete je?“ 
„Koho?“ 
„No houby!“ Bere koš a sype do toho mého všechny houby, které se synem 
nasbírali. „Ale něco si nechte!“ říkám, když vidím synův překvapený výraz. Ale 
matka mávne rukou. „My to stejně nejíme!“ Chalupářka se usměje, vezme syna 
za ruku a jakoby si vědoma splněného úkolu, prázdným košíkem mi zamává. 
„Aspoň jsme se poznaly!“ Němě přikyvuju a s košíkem plným hub stojím na 
lesní cestě jako opařená. Přišel důkaz. Nemá imprimatur ani vědeckou 
věrohodnost, ale bude to odpověď. Sejdu z cesty a kleknu si za první strom, aby 
mě nikdo neviděl. Mám radost, stydím se a nejvíc ze všeho se divím. „Teda, že 
se s ní bavíš, Pane!“ hovořím o sobě jako o někom, s kým nemám nic 

společného. „S takovou rozmazlenou ženskou! Její prababička musela v šestinedělí na pole, kde vykrvácela,  
a ona tady fňuká kvůli trávě…Děkuju…“  

Vracím se domů a je mi do zpěvu. Sousedi odvedle nastupují do auta a zírají. „Ukaž! Páni, to je hub! 
Kdes to našla?“ 

„V lese!“ 
„No jo, máš svý místa…“ Horlivě přikyvuju. „Mám prostě svý místa!“           Věra Eliášková 
 

VAŘEČKA  –  PRÁVO  RYCHTÁŘKY  TETIČKY 
 
V jednom jihočeském městě jsem navštívila výstavu a zhlédla slavnostní průvod u příležitosti 90. výročí 

založení místní župy sdružených obcí tzv. baráčníků. Označení nesouvisí s vlastnictvím nemovitostí, ale je 
odvozeno od lidového názvu „Baráčku“, jistého hostince v Kolíně. Tam se myšlenka založení tohoto 
vlastenecko-dobročinného společenství r. 1869 zrodila. V současné době existuje a působí žup 22 spolu 
s některými samostatnými baráčnickými obcemi. Původně se jednalo pouze o mužské společenství, ženy se 
zapojují od roku 1908. Baráčníci se mezi sebou oslovují sousede a tetičko, zvykem je si tykat, a mají i svou 
vrchnost v čele s rychtářem.    

Pod výzvou „Pamatuj“ jsou ve „Vařečce“ vedle úvodních zásad lásky k vlasti, povinnosti k obci               
a vztahu ke starým zvykům, obyčejům a kroji uvedeny konšelstvem následující zásady : 
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„Každá tetička v obci usedlá … 

*Se všemi tetami v míru žíti, nesvárům se vyhýbati, a pustí-li svoji pusu na pastvu, pak ji opatrovati, by 
nedobrého býlí se nenapásla, z čehož zlo jen pochází. 

*O souseda svého (rozuměj manžela) všemožně se starati bude a vždy ochotna bude, když souseda 
rozmary napadnou.  

*Dá-li Bůh, by synkem neb dcerkou obdařena byla, by je pro vlast a obec dobře vychovala, neb až jednou 
každý z nás zestárne, by každé místo dobře samy dále vésti mohly.  

*O domácí kuchyni vždy pečlivě se starati a dobrou krmí souseda svého doma udržeti, by nemusel 
se toulati.  

*Zatoulá-li se přece v drahném čase, má býti vůči němu milosrdná, odpustiti již předem a obě oči 
přimhouřiti.  

*Sama se má chrániti choutek toulavých a toho, by sousedu svému z oka nevypadla.  
*Muziku a zpěv má ráda míti, při ní působiti, neb veselá mysl a zpěv půl zdraví jest.“  

Irena Červenková 
 

LESNÍ  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  U  KOSTELA  SV.  KLIMENTA 
 
Před lety proběhl v u kostela sv. Klimenta archeologický průzkum. Bohužel se nikdy neuskutečnila 

poslední fáze průzkumu, a sice zasypání sond a úprava terénu. A tak se po části přilehlé ke Kostelní ulici 
dodnes prakticky nedá ani projít. Úprava terénu není levnou záležitostí a tak se nabízí spolupráce s městskou 
částí. Zrušený hřbitov přiléhající k základní škole Františky Plamínkové by navíc byl totiž ideálním místem 
pro zázemí lesní mateřské školy operující převážně v Letenských sadech. Lesní mateřská škola funguje ve 
všední dny převážně dopoledne, farní život se odehrává téměř výlučně odpoledne a o víkendech. A tak by se 
vše velmi dobře doplňovalo. 

Lesní mateřská škola by vyžadovala zmíněnou úpravu terénu do původního stavu, přenosný stan - jurtu   
a přenosný záchod, voda je přivedena pod kostel. Praha 7 by se navíc starala o bezpečnost celé zahrady. Jsem 
moc rád, že pastorační rada vyjádřila souhlas s přípravou dalších kroků, byť ještě není úplně jasné, zda 
proces někde nenarazí. V každém případě jsem za městskou část jako starosta a současně jako 
svatoantonínský farník ochoten zodpovědět každou otázku a pevně věřím, že v případě zřízení lesní mateřské 
školy ve spolupráci s farností by mnoho rodičů z farnosti volilo právě tuto možnost předškolního vzdělávání 
za spolupůsobení atmosféry jednoho z nejstarších pražských kostelů.  

Srdečně a vděčně              Jan Čižinský - 774828345, cizinskyj@praha7.cz 
 

LETOŠNÍ  ŠKOLNÍ  ROK 
 

Letošní školní rok je poněkud zvláštní. Zdá se, že děti se přece jen do školy těší o trochu víc, než je v kraji 
zvykem. Tak už to bývá, že když člověku (i malému) něco berou, o to víc to chce a váží si chvíle, kdy to má. 
Modleme se proto za nový školní rok, aby byl normální, děti mohly chodit do školy a viděly se naživo          
a nejen virtuálně. A vůbec – aby náš život probíhal normálně – s těžkostmi, které známe a s kterými si už 
nějak poradíme.               ve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 6 – 



 
FULTON  J.  SHEEN 

 
Fulton J. Sheen se narodil v roce 1895 v El Paso, ve státě Illinois. Vysvěcen byl v r. 1919. Doktorát 

filosofie získal v Lovani, další hodnosti v Římě. V r. 1951 se stal sídelním biskupem diecéze Rochester ve 
státě New York. Od r. 1930 začal pravidelně vysílat nedělní rozhlasová kázání, která přenášelo asi 400 
rozhlasových stanic. Od r. 1952 vystřídal působení v rozhlase za pravidelný televizní program, který vysílalo 
169 stanic. Fulton J. Sheen je jednou z nejvlivnějších osobností dvacátého století, jedním z nejpůsobivějších 
řečníků a nejvyhledávanějších kazatelů své doby. Předkládáme malou ochutnávku z jeho knížky „Pokoj 
v duši“, myšlenky pořád aktuální, byť autor knihu napsal před více než šedesáti lety.       ve 

 
Mnoho psychiatrů a současných psychoanalytiků se domnívá nespatřovat v mravních konfliktech nic víc 

než symptomy, o jejichž léčbu je třeba se snažit, a to nikoliv uznáním mravního řádu, ale spíš jeho relativizací 
nebo úplným popřením. Předpokládají, že jestliže se lidské pudy střetávají s mravním zákonem, je chyba 
v tomto zákonu a ten že potřebuje reformu. Tito psychiatři chápou mravní zákony ne jako výraz trvalých 
závazků, ale jako výsledek daný společenskou situací. Panující řád není proporcionální současnému stavu 
člověka, stává se proto zdrojem konfliktů a proto je třeba jej změnit. V pozadí všeho toho je názor, že konflikty 
jsou nezdravé, že je třeba se jim vyhýbat a že by se jim mělo předcházet za každou cenu. Je to jen výraz 
všeobecné mentality, která si cení komfortu a rozkoše více než čehokoliv jiného a sní o životě bezkonfliktním, 
příjemném, vyžadujícím minimum námahy a poskytujícím maximum rozkoše. Odpovídá to Sorokinovu 
(ruský spisovatel) označení „smyslová svoboda“, což znamená, že člověk může dělat to, co chce. Je svobodný, 
jsou-li ukojeny jeho žádosti, a nesvobodný, jestliže ukojeny nejsou. Taková svoboda vede k neustálému boji 
mezi lidmi a skupinami o takový podíl na smyslových hodnotách, jaký jen lze uchvátit. 

…Štěstí člověka je však v překonávání sklonu ke zlému, v překonávání puzení přírody. Toho nelze 
dosáhnout orgiastickým rozpoutáním pravěkých sil, ale spíše askezí. Chce-li se člověk uzdravit, musí užívat 
trpký lék a podrobit se jisté operaci. Když mluví Spasitel o svém učení jako o jhu, chtěl od svých učedníků, 
aby byli čistí ve světě plném freudovců, aby byli chudí duchem ve světě kapitalistické soutěže, aby byli 
mírní uprostřed zbrojařů, aby byli zarmoucení mezi lidmi pachtícími se po radovánkách, aby hladověli          
a žíznili po spravedlnosti uprostřed pragmatiků, aby byli milosrdní mezi těmi, kdo dychtí po pomstě. 

…Jistěže církev mluví o hříchu v oblasti sexuální, právě tak jako mluví o hříchu v oblasti majetku nebo 
sebelásky. Ale hřích není v samé vášni nebo v samém pudu. Naše vášně a pudy nám dal Bůh. Hřích je v jejich 
zvrácenosti. Hřích není v hladu, ale v nestřídmosti. Hřích není ve snaze o ekonomické zabezpečení, ale 
v lakomství. Hřích není v pití, ale v opilství. Hřích není v odpočinku, ale v lenosti. Hřích není v lásce nebo 
v užívání těla, ale ve smilstvu, jež je jejich zvrácením… Nadměrné soustředění na jediný z životních projevů, 
v našem století na sex, vede k tomu, že se člověk stává nenormálním. To platí dnes zvlášť o těch, kdo se jím 
přehnaně zabývají. Příčinou tolika duševních poruch je právě izolace sexuálního faktoru z celku lidského 
života. Sexuální tendence u člověka nejsou ani na jediný okamžik pouhým pudem. Od samého začátku je touha 
oduševněna duchem a ani na chvilku nelze pociťovat jedno odděleně od druhého. Je tu souhra psychického      
a fyzického. Jako idealisté popírající existenci hmoty hřeší proti tělu, tak hřeší senzualisté a lidé těla proti 
duchu. Pohlavní pud u prasete a láska u člověka nejsou totéž právě proto, že láska je ve vůli a ne ve žlázách –   
a vepř nemá vůli. Sexuální touha u člověka je něčím jiným než pohlaví u hada, protože u člověka slibuje něco, 
co splnit nemůže. Lidský duch totiž hledí vpřed – a to had nedělá. Člověk chce stále víc, než má. Už sama 
skutečnost, že žádná z lidských vášní, ať už po vědění, po lásce, či po zabezpečení, nemůže být zde na zemi 
zcela uspokojena, napovídá, že člověk je stvořen pro něco jiného. Lidská osobnost hledá absolutno. Užívat sexu 
jako náhražky za absolutno je marným pokusem učinit z kopie originál. Nezapomínejme, že láska není v pudu, 
nýbrž ve vůli. Zralá láska je mnohem víc. Každá duše pociťuje neklid, touhu, prázdnotu a žádost jako 
vzpomínku na cosi ztraceného – na náš ráj. My všichni jsme králové v exilu. A tato prázdnota může být 
vyplněna jen láskou Boží – ničím jiným! 

    
CHUDÁ  ŽENA 

 
Velmi chudá žena telefonovala do křesťanského rádia a prosila o materiální pomoc. Velmi bohatý muž, který 
zaslechl tuto prosbu na radiových vlnách, vymyslel nekalý plán, do rádia zavolal a vyžádal si žebraččinu 
adresu.  Pak nařídil své sekretářce,  aby nakoupila spoustu jídla,  došla s ním za žebračkou a v okamžiku, kdy 
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se žebračka zeptá, kdo že jí to posílá, aby řekla, že jídlo jí posílá ďábel. Když sekretářka konečně našla 
ubohou ženu, ta ji přijala s otevřenou náručí a hned si jídlo nosila do svého skromného obydlí. Sekretářka se 
jí zeptala: „To ani nechcete vědět, kdo vám to jídlo posílá?“ Žena odpověděla: „Ne. Na tom vůbec nezáleží, 
protože když Bůh někomu nařídí, tak i ďábel musí poslechnout.“           z internetu 

 
ZAŽÍT  MĚSTO  JINAK 

  
V sobotu 18. 9. 2021 se uskuteční další ročník sousedských slavností Zažít město jinak, do kterých se 

opět zapojí i naše farnost. Program před kostelem sv. Antonína plánujeme od 13:00 a zakončen bude mší 
v 18:00. Letos bude bohatý především kulturně: 

Od 14:00 zazní MOLYDURY – smíšený sbor nezpěváků. 
Od 15:00 odehraje Divadelní spolek Ty-já-tr hudební představení Dědečku, prosím, písničku. 
Od 16:00 nám zahraje vlídný písničkář PAVEL HELAN. 
V průběhu celého odpoledne bude též možné vystoupat na svatoantonínské věže. 

Kromě kulturního programu bude možné navštívit stánky charitativních organizací a hlavně se setkat se sousedy. 
  
Jako novinku letos plánujeme sousedský SWAP, tedy výměnu věcí, které nepotřebuji, za jiné, s nimiž by 

se zase rád rozloučil někdo jiný. 
Máte-li doma přebytečné věci (např. oblečení, ze kterého již vaše děti odrostly), které je vám líto vyhodit, 

přineste je s sebou a nabídněte svým sousedům. Třeba se vám je podaří vyměnit za něco, co se naopak bude 
hodit vám. Jedinou podmínkou je, že to, co přinesete a o co nebude mít nikdo zájem, si odnesete zpět domů:-). 

 
Udělejme si tedy v sobotu 18. 9. odpoledne čas a pojďme se setkat s našimi sousedy a zažít město jinak. 

Honza Rund 
 

ŽIJÍ  TU  MEZI  NÁMI 
 
Potkáváme je nejen po nedělní mši – naše bližní v nouzi, kteří postávají před naším kostelem a prosí        

o almužnu. Často nevíme, jak se zachovat a jak jim pomoci. Touto otázkou jsme se zabývali i na pastorační 
radě farnosti a rozhodli jsme se uspořádat setkání se zástupci Komunity Sant´Egidio, která se zaměřuje právě 
na pomoc lidem bez domova. 

Toto setkání se uskuteční v neděli 3. 10. 2021 těsně po skončení „desáté“ mše v kostele sv. Antonína. 
Přijďme si poslechnout povídání manželů Koldinských a třeba i diskutovat.   Honza Rund 
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K  BLÍŽÍCÍ  SE  FARNÍ  POUTI 

 
Jsem rád, že se i letos farní pouť může uskutečnit. Poděkování patří Vám, kteří jste se přihlásili. Naším 

cílem bude svatoprokopský klášter na Sázavě, krypta v kostele v Kouřimi a nedaleký skanzen lidových 
staveb. Cíle cesty jsou opět vybrány tak, že byste je individuálně neuskutečnili. Jako duchovní přípravu 
doporučuji novénu ke sv. Prokopovi, kterou jsme již nabízeli před prázdninami (ještě několik kousků mám). 

Pouť se uskuteční v sobotu 2. října. Vyjedeme od našeho kostela v 7.30, plánovaný návrat do 19 hodin.   
S sebou si vezměte něco k obědu, obnos na vstupné do sázavského kláštera a do skanzenu v Kouřimi. 

Ještě zbývá několik volných míst, přihlašujte se v sakristii, cena je 400,- Kč pro dospělého a 100,- Kč 
pro děti asi tak do 15 let. Ale pokud by byla Vaše neúčast závislá na „finančních prostředcích“, obraťte 
se rozhodně na mě. Chci naplnit autobus pro 50 osob. Na Pastorační radě farnosti jsme se shodli, že po 
období karantén je nanejvýš potřebné pobýt spolu. Těším se na Vaši účast.           

Jiří Beran, jáhen (603 966 208) 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ  OKÉNKO  –  5. ŘÍJNA: KLIMATICKÁ ZMĚNA V PŘÍČINÁCH A SOUVISLOSTECH 
 
ÚT 5. 10. 19:00, FARA – K příležitosti svátku sv. Františka si vás dovoluji pozvat na pojednání                

o uznatelných příčinách a souvislostech globální změny klimatu i aktualizovaných scénářích dopadu, opřené 
o výzkumná data z WMO, IPCC, NOAA, NASA; zazní také alternativní odborné argumenty a vysvětleny 
budou klimatické cíle států Pařížské dohody. – Prezentace na plátně (cca 1 h) doplněná četnou infografikou 
bude podpořena vztažnými citacemi z encykliky Laudato si‘ (cca 0,33 h) a zakončena otevřenou disputací, 
při níž si můžeme sdělit vlastní poznatky a vize. 

Téma lze rozšířit o praktický přesah: Úvod do společensko-technických opatření, ekologie domácnosti, 
udržitelného životního stylu, případně nadějných technologií budoucnosti.   Jan Rosypal 

 
SKORO  MODLITBY  NEJEN  PRO  NEMODLIČE 

 
„…Tato „modlicí knížka“ je sebrána napříč hlasy, žánry i vývojovými etapami tak, aby se s ní nemodliči 

mohli modlit a kostelní nechodiči si k ní chodit pro útěchu. Je jí totiž zapotřebí…“ 
 
K citaci z úvodu ke knížečce „Skoro modlitby“, kterou z díla Karla Čapka sestavil a s velkým 

porozuměním glosoval Martin C. Putna (a kterou jsem objevila přibližně rok po jejím vydání, pročež se 
omlouvám všem, kdo už ji znají) si dovoluji dodat, že pro tu útěchu a možná ještě spíše potěchu ducha si k ní 
jistě mohou chodit i ti, kdo jsou celkem „modliči“ a „kostelní chodiči“ 😊 Pro ty i ony pak může být tento    
3. svazek Malé edice klasiků nakladatelství Biblion milým a třeba i trochu „evangelizačním“ dárkem – sama 
už jsem ji takto několikrát použila a ohlas byl vesměs velmi pozitivní…       A.L. 

 
NEZEMŘEL,  ALE  DAL  ŽIVOT  ZA  BLIŽNÍHO 

 
„Nezemřel, ale dal život za bližního!“ Tato věta symbolizuje charisma mého oblíbeného světce               

P. Maxmiliána Maria Kolbeho. Je v dnešní době inspirací nám všem svojí vírou, láskou k Neposkvrněné 
Panně Marii a osobní statečností.  

Ráda bych doporučila komiksovou knihu – „Maxmilián KOLBE, světec 
v Osvětimi“, vydanou u příležitosti 80. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána 
v Osvětimi. Publikace, vydanou v nakladatelství Doron, kterou jsem původně koupila 
pro děti, mne zaujala a rozhodně bych ji doporučila i pro dospělé. Příběh se neomezuje 
jen na život sv. Maxmiliána, ale i na okolnosti a milníky, jež sv. Maxmiliána 
formovaly… nebudu prozrazovat, najdete v knize. 

 
Denní modlitba Rytíře Neposkvrněné:  
O, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za všechny, kteří 
se k Tobě neutíkají, především za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni. 

           KAP 
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AKTIVITY  VE  FARNOSTI 

 
Jako každoročně bude probíhat katecheze dětí ve středu, podrobnosti na přihláškách.  

1. třída ZŠ      středa 14:00 – 14:30  
2. a 3. třída ZŠ      středa 14:30 – 15:15  
4. a 5. třída ZŠ      středa 15:15 – 16:00  
6. – 9. třída ZŠ / stejný věk na gymnáziu   středa 16:00 – 16:45 

Zahájení bude při společné bohoslužbě slova 22. 9. od 15h, snad u sv. Klimenta, skupinky od 29. 9. na faře. 
Fungovat bude i zpívání dětí navazující na jednotlivé skupiny. 
 
Pravidelně se scházejí chlapi každé první a třetí pondělí v měsíci od 19:30 cca do 22:00.  
 
Ostatní aktivity se ještě domlouvají nebo jsou uvedeny níže.           P. Semela, farář 

 
CHVÁLIČKY 

 
Chváličky (modlitba, hry a tvoření pro děti 3-6 let, ale i starší) – letos se konají nepravidelně, zájemci 

kontaktujte Jitku Rosypalovou, abyste byli o termínech informováni.               detskechvaly@svatyantonin.cz 
 

SPOLEČENSTVÍ  ŽIVÉHO  RŮŽENCE 
 
Společenství živého růžence se po prázdninách 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, jak bylo již v červnu avizováno. 
Stále nejsou obsazena všechna místa v rozpisech, kdo byste chtěli zkusit se zapojit, neváhejte a nechte, 

prosím, na mé jméno svůj kontakt v sakristii kostela svatého Antonína. 
Nové rozpisy růžencové modlitby pro naše společenství na období od 11. 7. 2021 pro ty, kteří 

nedisponují e-mailovou adresou, byly ponechány v sakristii kostela sv. Antonína a stále některé zůstaly 
dosud nevyzvednuty. Hodně duchovních plodů z věrného setrvávání v modlitbě s naším společenstvím za 
společenství živého růžence přeje            Marie Kostelecká. 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  

 
 PRF vzala na vědomí rezignaci Karolíny Kykalové na členství. Děkujeme jí za dosavadní podněty a práci. 
 P. Semela informoval o táboru a poděkoval všem, kdo se na jeho uspořádání a průběhu podíleli. 
 J. Rund poskytl informace o akci Zažít město jinak. Proběhne 18. 9. v sobotu, nabízí se bohatší kulturní 

program, účast organizací však bude skromnější. A bude bez občerstvení.  
 Host Jan Čižinský, starosta MČ, seznámil PRF s možností zřízení Lesní mateřské školky v areálu                 

sv. Klimenta. PRF souhlasí s tím, aby přípravy projektu pokročily. Více viz FL str. 6. 
 Farní katecheze pro děti (náboženství) začne bohoslužbou ve středu 22. září v 15 hodin.  
 U sv. Klimenta proběhla oprava střechy a dosud se prostor odklízí – pravidelné nedělní adorace se zatím 

nekonají 
 J. Beran informoval, že jsou ještě volná místa na farní pouť na Sázavu se zastavením v Kouřimi (skanzen 

a krypta kostela). Pouť se uskuteční v sobotu 2. října.  
 V návaznosti na bod jednání PRF z června o bratřích a sestrách v nouzi v těsné blízkosti kostela je na 

neděli 3. října bezprostředně po mši sv. v 10h pozvána Kristina Koldinská, (komunita San Egidio), aby 
pohovořila o tom, jak je možné se k tomuto problému postavit.  

 Výročí posvěcení kostela oslavíme již v neděli 24. října. 

 

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 12. září 2021. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 11. října 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. 


