
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 7/2021 

 
Rizika svatosti 

  
Dvě Terezie, nespočet bytostí andělských, František i Lukáš, Maria Matka i Panna 

a Juda s Tadeášem jsou jistými překážkami plynutí tohoto měsíce. Možná by bez nich 
práce, odpočinek i jiné aktivity byly lepší. Oni však vybízí k seznámení a jejich slova i život 
jsou často záhadou.  

Jinak se holešovickému člověku daří putovat skrze práci a jiné osobní úkoly snad 
i docela dobře. Ale výše zmínění (a s nimi třeba i sv. Prokop, kterého jsme navštívili o farní 
pouti na Sázavě) jsou někdy jistou překážkou shonu naší existence. 

Proč oni dokázali vybojovat život, zatímco já jsem někdy až obtěžován hodinovou 
návštěvou kostela, nebo mě zdržuje tichá osobní modlitba? V čem to měli lehčí? Proč 
obstáli, zatímco já se vláčím ode dne ke dni? Proč dovedu přijít včas do divadla nebo          
k příbuzným, ale za Pánem nepospíchám? 

  
Terezie, ta španělská, kdysi prohlásila: „A dříve, než nám (Pán) udělí své dary, chce, 

abychom nahmatali svou ubohost.“ (Život, s. 93; vydáno v KNA 1991).  
Lukáš, ten ze Židů, dávno předtím zapsal výrok: „Nepřišel jsem povolat k pokání 

spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lk 5,32; Bible vydáno mnohokrát, čteno pomálu). 
  
Když uvážíme, že třeba právě tito dva zmínění pronesli své výroky sice navenek, ale 

zakusili jejich obsah ve svém životě a na sobě, může nám začít svítat. Svatost v původním 
smyslu slova není něco odpudivého (dobrého tak pro barokní sousoší či pro labilní jedince), 
ale způsob života, který je i v běžném říjnovém dni propojen s Kristem.  

Svatý není ten, kdo všechny ignoruje a hýčká si duchovno se svým Bohem. Svatost není 
ani extrémně nasazený život bez času na Pána. Svatost je rytmus chůze podle Mistra,        
a ještě k tomu Jeho směrem. 

  
Do správných cest i míst odpočinku žehná               Jiří, kaplan 

 
 

KALENDÁŘ  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA  PRO  NEJBLIŽŠÍ  OBDOBÍ: 

 
 V neděli 24. října – výročí posvěcení kostela sv. Antonína, mše sv. v 8, 10 a 18h.  

 
  V pondělí 1. listopadu – slavnost Všech svatých, mše sv. v kostele sv. Antonína v 18h. 

 
 V úterý 2. listopadu – památka všech věrných zemřelých, mše sv. ve 12h u sv. Klimenta                  

a v 18h u sv. Antonína, v 16h společná modlitba za zemřelé na hřbitově ve Strojnické. 
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POUŤ  K  SV.  PROKOPU 

 
Je první říjnová sobota za úsvitu, když vřele se zdravící hloučky před 

kostelem nastupují do autobusu. Ze 49 míst je 48 obsazeno a z předního místa 
nás od mikrofonu zpravuje vedoucí zájezdu pan Jiří Beran o timingu denní 
výpravy. Tušili jsme, že se jedná o pouť k sv. Prokopu, ale další zmíněné 
zastávky v nás vystupňují očekávání. K národní památce benediktinského kláštera 
na Sázavě přijíždíme za hluboké mlhy – vprostřed areálu nás vítá místní farář       
P. Radim Cigánek – a zahajujeme hned poutní bohoslužbou u sv. Prokopa. Při té 
zaznívají texty z dnešní památky Svatých andělů strážných a promlouvající otec 
Radim při ní uvádí do vztahu duchovní cestu českého patrona Prokopa a mnohdy 
nejasné cesty současné mládeže – a snad společnosti obecně (?). Andělé strážní se 
přitom stávají těmi, kteří nás mají dovést do cíle, a je proto vhodné se k nim 
obracet. Sám světec je znázorňován, jak křížem pohání ďábla zapřaženého do 
pluhu a oře s ním brázdu. To může být také vykládáno jako symbol vítězství nad 
úklady pekelné moci, která vždy zasahovala do lidských osudů. 

Následuje zajímavé a zevrubné vyprávění o tisícileté “paměti” kláštera, 
majetkových vztazích i rozsáhlé rekonstrukci areálu završené letos na jaře. 
Scházíme do prostor původní románské krypty a máme příležitost uctít symbolicky 
obnovený Prokopův hrob s verifikovanými ostatky. Krypta je jistě mystickým 
místem, ke kterému se vztahuje i množství duchovních a fyzických zázraků. 

Mezitím slunce svítí, děti už dlouhou prohlídku vzdaly a listují knížečkou o sv. 
Prokopu, kde je hodně obrázků. Svačinka je rychlá, protože vyrážíme vzápětí             
s panem farářem zmapovat onu čertovu brázdu a zhodnotit, jak moc to čert s rádlem 
uměl. Brázda předčila naše očekávání: jedná se o strmou roklinu, na jejímž dni je 
patrný malý potůček. A abychom trochu té námahy také zažili, klopýtáme napříč 
svahem zpět a zkoušíme, co vydrží naše boty i síly. Naštěstí se brzy už jako 
civilizovaná skupina vracíme podél břehu Sázavy opět k autobusu. – Ovšem původní 
brázda je údajně na starých mapách zachycena až do Chotouně, rodiště sv. Prokopa. 

Kouřim! Překvapila – uchvátila. Nejprve skanzen za idylického 
počasí a romantické lidové atmosféry, poté starobylý kostel, kde si 
podává ruku románský sloh s ranou gotikou. – Kostel, jehož 
interiér zdobený prvky burgundské gotiky vás přiková do lavice    
a donutí jen nevěřícně těkat pohledem z jedné krásy na druhou. 
Mimochodem, lavice tu pochází z doby kolem 1670 (a podle toho 
vržou, “plavou” a počtem důlků na čtvereční míru si jen tak           
s něčím nezadají). A také zde nacházíme kryptu – osmibokou kapli 
sv. Kateřiny, spočívající přímo pod presbytářem, ba nesoucí jej na 
jediném středovém pilíři. Ten odráží Krista jako Strom života –    
v duchu známého podobenství je pilíř 

ztvárněn jako vinný kmen. Unikátem je však nejen trojpaprskový klenební systém 
(muž je uhranut), ale i nedávno odkryté malby z počátku 15. století – takové, které 
byste si přáli vidět: Andělský kůr hned s 24 dobovými nástroji (žena jásá)! 

Plni dojmů nasedáme do autobusu, a kdo ještě není nasycen, může si během 
závěrečné zastávky v Klášterní Skalici prohlédnout ruiny cisterciáckého opatství, 
krvavě vydrancovaného za husitských válek. Z pohledu dějin jde o smutné memento. 
– Některým tu stačí pohled či zmáčknutí spouště fotoaparátu, jiní se pokusí “zlézt” či 
aspoň obejmout 10metrové torzo dochovaného chrámového pilíře. Jako v případě 
gotiky v sázavském klášteře, i za tímto dílem jsme vyčetli Matyáše z Arrasu.  

Cesta zpátky nám ubíhá díky hlavolamům, kterými na farních zájezdech Honza Rund dozajista proslul.    
A když Lucince vysvětlujeme, že už brzy budeme doma a že vystoupíme u kostela, ozve se pouze: “Já už 
nechci žádný kostel!” – Pro dnešní den kostely stačily. Bylo to krásné a společné díky náleží panu jáhnovi za 
fajn nápad a organizaci!                  Jitka a Jan Rosypalovi, foto Rosypalovi a J. Hromas 
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ZAŽÍT  „STROSS“  JINAK 
 
Upřímně řečeno, JINAK jsme v posledním roce a půl zažili nejen město a jeho ulice a prostranství, ale     

i školu, kostel… a všichni asi toužíme žít zase „normálně“. Což v sobě ovšem zahrnuje mj. i to, že se 
nebudeme bát dát se s někým do řeči, že budeme mít příležitost k setkáním s živou kulturou, že se budeme 
nové věci dovídat a poznávat je nejen prostřednictvím obrazovky počítače či televize… 

K tomu všemu poskytlo příležitost (nejen) Strossmayerovo 
náměstí v sobotu 18. září odpoledne. Stejně jako při této akci   
i Nocích kostelů v předchozích letech byl po celou dobu 
konání velký zájem o povznesení ducha i těla výstupem do 
věží našeho kostela, o jehož organizační zajištění se postarali 
mladí z Ignisia. Svou činnost představila vedle naší farnosti 
komunita Saint Egidio a Pečovatelské centrum naší městské 
části – a také včelky na jejím území chované😊.  

Bohatý byl pak letos především kulturní, 
převážně hudební program. Zaslouženou 
pozornost vzbudilo vystoupení amatérského 
pěveckého sboru Molydury, jehož pestrý 
repertoár je „vyprošťovákem na jakoukoli 
kocovinu, obří dobíječkou, hojivou náplastí.           
Na všechny – i na ty vaše – moly i dury.“ 
(https://www.molydury.cz/md/#)  

Především dětem pak bylo věnováno 
hudebně-pohádkové vystoupení spolku Ty-já-tr 
– děti i dospělí si při něm mohli i společně 
zazpívat, jen škoda, že nepodpořeny zvukovou 

technikou hlasy herců-zpěváků v přece jen rušném prostředí náměstí často nebyly dostatečně slyšet. 
To naštěstí naprosto neplatilo o hlasu hlavního hosta tohoto odpoledne, 

dnes už asi skoro všem dobře známého písničkáře Pavla Helana. Ten během 
svého hodinu a půl trvajícího vystoupení dokázal, že je písničkářem nejen 
vlídným, jak zní jeho zcela zasloužené epiteton constans, ale také 
pohotovým, vtipným a schopným přizpůsobit se „nestandardním“ 
okolnostem provázejícím jeho vystoupení. To totiž posluchače nejen 
potěšilo a snad i přivedlo k zamyšlení (nejen provokativní Rapper, ale i 
písně mnohem „nenápadnější“, třeba Afgánistán s textem platným bohužel 
zdaleka nejen pro tuto zemi v této chvíli…), ale vzbudilo u některých 
„stálých obyvatel“ laviček a židliček Strossmayerova náměstí chuť si 
zatančit či se přímo zapojit do hudební produkce – a ukázalo nám je v tu 
chvíli snad z trochu jiného úhlu, než je možná mnozí vnímáme obvykle… 

Ano, bylo to přece jen odpoledne „jiné“, sváteční… Nezbývá než si přát, 
abychom co nejvíce z jeho atmosféry dokázali zachovat i pro ty dny doufejme úplně „normální“… 

Anuša a Ján Lizákovi, foto Matěj Adámek 
 

ROZHOVOR  S  PLK.  ThDr.  JIŘÍM  LAŇKOU, Ph.D. 
 
Jste trvalým jáhnem, policistou a kancléřem ředitele URNA. Lze říct, že v sobě spojujete „světy“, které 

se mnohým mohou zdát dost odlišné. Jak se stalo, že žijete „ několik životů“ najednou? A co bylo první? 
První byla policejní služba. V uniformě jsem už třicet šest let a z toho dvaatřicet u Útvaru rychlého 

nasazení. Jáhenské svěcení jsem přijal až v roce 2011 v kostele sv. Matky Terezy v Praze z rukou biskupa 
Václava Malého. Je pravda, že svět církve a svět policie vypadají na první pohled naprosto odlišně, ale 
přesto mají hodně společného. Například územně správní uspořádání, pevnou hierarchii, systém závazných 
předpisů, poslušnost, přesně stanovenou ústrojovou kázeň, ale co je skutečně zásadní a společné, je služba 
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bližnímu a důraz na spravedlnost. Policisté slouží druhým i s nasazením 
vlastního života a odhodlání k tomu stvrzují ve služební přísaze. A mnoho 
z nich také ve službě padlo. I když je v policejním sboru křesťanů méně než 
ve společnosti, jsem přesvědčený, že skutečně „nevěřícího“ dobrého 
policistu bychom hledali dlouho, možná i marně. Aby vůbec mohli 
vykonávat svou práci, musí minimálně věřit ve spravedlnost a princip, že 
zlo musí být potrestáno. 

Jaký obraz člověka má po letech vaší služby jáhen a jaký policista? 
Dívají se stejným pohledem na člověka a na svět? 

Každý, úplně každý člověk v sobě nese obraz Božího stvoření. Když si tohle uvědomím, musí to nutně 
ovlivnit i můj pohled na lidi, i když jsou to třeba otrlí zločinci. Máme nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. 
Ale jako policista vím, že stále musím zachovávat ostražitost. Zlo je silné, a pokud ho člověk přijme, dokáže 
ten Boží obraz zahrabat v sobě hodně hluboko. Úkolem policistů je stahovat zlo z ulic a oddělovat ho od 
slušných lidí pevnou mříží. Pokud bych se na tento proces díval pouze pohledem policisty, byl bych asi 
skeptikem a cynikem. Stále plné věznice, místo nápravy jen rozvoj zločineckých dovedností, nárůst krutého 
terorismu. Ale jako křesťan stále vidím svět jako ze své podstaty dobrý, dobrých lidí je stále mnohem víc než 
darebáků, do policejního sboru stále vstupují mladí lidé, kteří jsou plní ideálů a chtějí se poprat za 
spravedlnost. A naše kostely sice nejsou plné, ale také nejsou prázdné i v dnešním světě, který se na první 
pohled jeví jako duchovní vakuum. 

Před nástupem do současné služební pozice kancléře jste mnoho let působil jako šéf instruktor URNA. 
Co dělá šéf instruktor URNA? 

Útvar rychlého nasazení Policie České republiky vznikl před čtyřiceti lety. Je to výlučně protiteroristická 
jednotka, jejímž úkolem je vést boj proti těm nejnebezpečnějším lidem, tedy teroristům a únoscům osob         
a dopravních prostředků. Je jasné, že pro plnění takových úkolů musíme mít odpovídající výbavu, jako 
například dobré zbraně, balistické vesty a přilby, auta, vrtulníky či spojovací prostředky. Ale to nejdůležitější 
jsou dobří lidé. Bez skvělých bojovníků, připravených po fyzické, taktické a morální stránce, je sebelepší 
technika k ničemu. A proto máme velice přísné výběrové řízení a pro ty, co jím projdou, pak intenzivní         
a velice náročný každodenní výcvik. A to je právě doména instruktorů. 

Hřích a zlo je bohužel součástí světa, ve kterém žijeme. Občas je však pro některé křesťany problémem 
akceptovat používání zbraní nebo reagovat násilím, i když je to v sebeobraně. Jiní zase tvrdí, že by bylo 
naivní věřit, že život není ohrožen zlem. Že je to svým způsobem boj, na který bychom měli být připraveni. 
Chlapec by měl umět střílet a bránit se, tak jako dívka vařit. Jak to vidíte vy? 

Přesně tak. I když vůbec není na škodu, když i dívky umí střílet a prát se. A ony to umějí docela dobře, to 
mi věřte. A chlapcům se zase hodí, když umějí vařit. Třeba na misi v Bagdádu je to naprostá nutnost. Zlo, 
násilí, války, a tedy i ti, kdo je působí, zde budou až do konce dnů tohoto světa, jak nám říká Písmo.             
A úkolem křesťana je starat se o své bližní, a když je to třeba, položit za ně i svůj život podle příkladu našeho 
Nejvyššího Velitele. Muži a ženy jsou rovnoprávní. Žena je tím, co chybí muži, aby byl obrazem a podobou 
Boha, jak řekl papež František. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu.  Jen spolu jsme celým člověkem tak, 
jak to zamýšlel Hospodin. Nejsme stejní, jsme komplementární. Doplňujeme se. Muži i ženy mají v životě 
své úlohy a musí se na ně připravit a pak se jich zhostit. Chlapci se musí připravit na to, že jednou budou 
muži a jejich úkolem bude se starat o rodinu a bránit ji, třeba i se zbraní v ruce. Dívky se musí připravit na 
to, že jednou budou matky a jejich úkolem bude vychovat děti a poskytovat jim lásku a teplo domova. 
Takhle to fungovalo v naší společnosti po staletí a díky tomu jsme na tom tak, jak jsme. Žijeme v krásné, 
klidné zemi v dostatku a bezpečí. Vůbec to není samozřejmé. Klid a mír byly vykoupeny velkými oběťmi     
i životy našich předků. A je skutečně otázka, jestli i my jsme schopni podobného zřeknutí se sebe sama ve 
prospěch rodin a naší krásné vlasti. Pokud se tento základní princip poruší, společnost se prostě zhroutí. 
Historie nám o tom podává dostatečné důkazy. 

Kdybyste měl připravit křesťany k zodpovědnému a bdělému životu, co byste zdůraznil? 
Dnes asi to nejdůležitější – nebýt lhostejnými. To je asi ta největší bolest dneška. Každý z nás se může 

naučit základy první pomoci, naučit se pár základních telefonních čísel na policii, záchranáře a hasiče. Každý 
může udělat to, co je nutné a na co stačí. Jen ne se odvrátit a dělat, že jsou věci, které se ho netýkají. Věci, 
které se dotýkají druhého, se dotýkají i mě. Nemodlíme se „Otče můj“, ale „Otče náš“. 

Děkuji za rozhovor a přeji vám, abyste jako jáhen i jako policista měl stále v sobě světlo a moc Ducha 
svatého.      rozmlouval P. Wojciech Zubkowicz SAC (Apoštol č. 3 2021) 
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MARIA,  POMOZ  (M.I.) 

 
Dovoluji si doplnit příspěvek (KAP) v minulém čísle Farních listů k osobnosti P. Maxmiliána Maria 

Kolbeho, obětujícího svůj život za otce rodiny v koncentračním táboře Osvětimi a zakladatele Rytířstva 
Neposkvrněné (M.I. - Militia Immaculatae). 

Rytíř se Neposkvrněné odevzdává jako její nástroj k šíření Ježíšova království, nosí zázračnou medailku  
a nechává se zapsat do knihy Rytířstva (Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, 
prihlasky.mi@minorite.cz). Doporučuje se denní modlitba „Ó, Maria …“ a šíření medailky. 

Kdo nic nemůže, ještě toto může. Tak jsem to cítila před lety se čtyřmi malými dětmi, když bych byla 
ráda také já něco pro církev a k obnově světa udělala. Váhala jsem ale. Chtěla jsem plnit Boží vůli, ne být 
nástrojem v Mariiných rukou, pak jsem ale pochopila, že Ona sama je Boží vůlí!   

Její mocnou přímluvu a pomoc si v tomto ročním období připomínáme hned třikrát: 15. září na památku 
Panny Marie Bolestné její účastí při Kristově utrpení za každého z nás a dále jejím podílem na dvou velkých 
vítězstvích nad Turky – v rozhodující námořní bitvě u Lepanta roku 1571 (7. října, ustanovena památka Panny 
Marie Růžencové, Španělé letos oslavili 450. výročí vítězství) a velkou pomocí při konečné obraně Evropy 
v bitvě roku 1683 u Vídně, s jejím jménem na rtech (12. září, Jména Panny Marie). 

Svěřme se jí s důvěrou, poděkujme Bohu za vyslyšení mnoha proseb a prosme dále, nyní zvláště za 
sestavení vlády, třeba tímto způsobem. 

 
,,Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, a za ty, kteří se k Tobě neutíkají, 

zvláště za nepřátele Církve a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“        Irena Červenková 
 

VYSLÁNÍ  DVANÁCTI  APOŠTOLŮ  (Mt  10,5-14) 
 
Byl krásný letní den a už se chýlil k večeru. Ezechiel běžel na tržiště, hledal své přátele. Doufal, že tam 

budou! Touto dobou si vždy společně hráli a dnes si vymyslel novou hru: Hru o Davidovi a obrovi 
Goliášovi. Už věděl, že by nikdo nechtěl hrát Goliáše, protože to byl nafoukaný obr, který musel prohrát boj 
s malým Davidem. Proto na dřevěnou desku namaloval velkou kulatou hlavu s válečnou přilbou. Tu chtěl 
upevnit vysoko na strom, a obr Goliáš bude na světě. Tak budou moct všichni kluci hrát Davida a mířit 
svými praky na namalovanou hlavu. Už se těšil, co na jeho nápad řeknou kamarádi. 

Když ale přišel na tržiště, čekalo ho malé překvapení. Jeho kamarádi tam sice byli, ale stáli s ostatními 
lidmi shromážděnými kolem dvou cizích mužů, kteří s nimi mluvili. Ezechiel se začal tlačit dopředu, jak 
nejlépe uměl. Dřevěný terč mu překážel, ale nakonec se protlačil k jednomu ze svých kamarádů. „Co se 
děje?“ tiše se zeptal. „Kdopak to je?“ „To jsou dva učedníci od jednoho rabína z Galileie,“ opětoval Mattan: 
„Říkají nám něco zvláštního: Boží království se přiblížilo!“ Ezechiel zakroutil hlavou. Ale pak si vzpomněl 
na proroka Ezechiela, jehož jméno nesl. Neřekl on mimo jiná prorocká slova také: „Můj příbytek bude mezi 
lidmi!“ (Ez.37,27) A pomyslel si: „To mne zajímá. Chci slyšet víc!“ Chlapci naslouchali těm dvěma 
cizincům. Mluvili o lásce Jahveho, který chce být Otcem nás všech a který nás všechny miluje. „To se mi 
líbí,“ šeptal Ezechiel a Mattan přikyvoval: „Mně taky!“  

Jakmile muži skončili svou řeč, posadili se unaveně ke studni uprostřed tržiště. Jedna žena tam nabírala 
vodu. Než odešla, podala džbán cizincům, kteří se rádi a vydatně napili. „Nocleh v našem městě je tam pod 
stromy,“ řekla žena a ukázala na druhou stranu tržiště. „Nemáme u sebe peníze,“ řekl jeden z cizinců. 
Ezechiel to zaslechl a dostal nápad: „U nás doma je každý vítán. Pozvu je.“ Odvážně přistoupil k mužům      
a řekl jim: „Pojďte se mnou k mým rodičům! U nás doma je pro vás dost místa a můžeme vám nabídnout 
také večeři. Prosím!“ Mattan chtěl něco namítnout, ale Ezechiel rychle řekl: „Chtěl bych se dovědět více      
o těch pěkných věcech, o kterých mluvili.“ Muži šli ochotně s nimi. Když přišli k domu, kde bydlela 
Ezechielova rodina, společně pozdravili: „Pokoj Páně ať je s tímto domem!“ Znělo to jako modlitba              
a Ezechiel měl radost. Zavolal mámu a krátce jí vysvětlil, jak potkal cizince na tržišti. 

„Moje jméno je Ondřej, syn Jonáše“ představil se ten starší, „a to je Jan, syn Zebedea.“ A řekl ještě 
jednou: „Přejeme pokoj tomuto domu!“ Bylo pěkné mít u sebe tyto hosty, byli tak milí! Ezechiela ale 
zajímala jedna věc: „Proč jste si na cestu nevzali peníze?“ Mladší muž, Jan, odpověděl: „Náš mistr to tak 
chtěl.“ A tvář mu zářila. Ezechiel potřásl hlavou, ale než mohl něco říct, Jan dodal: „Víš, náš mistr je rabín 
Ježíš z Nazareta. On sám žije tak, že se ve všem svěřuje svému Božskému Otci. Jemu všechno přenechává. 
To si přeje i od nás, svých učedníků. Řekl nám: „Nestrkejte si za svůj opasek žádné zlato, stříbro ani měděné 
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mince. Na cestu si neberte tašku se zásobami, ani druhou košili ani boty…“ A sami vidíte, jak obdivuhodně 
se o nás postaral. Jsme u vás! Směli jsme vám přinést Jahvův pokoj. Radujte se s námi!“ Ano, radovali se, 
obzvlášť když se ve jménu rabína Ježíše uzdravilo několik nemocných. „Zůstaňte u nás ještě dlouho!“ pobídl 
je Ezechielův tatínek a svému synu řekl: “Měl jsi dobrý nápad, že jsi pozval tyto muže. Skrze ně jsem uvěřil 
jejich rabínovi. Ať se stane i mým rabínem.“ 

Časně z rána přišel Mattan ke svému kamarádovi Ezechielovi. Viděl, že návštěvníci už vstali a modlili se 
na střeše domu. Ezechiel byl v kuchyni a pomáhal mamince s přípravou snídaně. 

„Ty, Ezechieli,“ řekl Mattan, „vaši hosté včera nejen mluvili. Modlili se také nad starým, nemocným 
Immanuelem a ten se uzdravil. Sám jsem ho viděl sedět před jeho domem. Málem už umřel, byl tak slabý, že 
už skoro nemluvil. Jeho syn ho přivezl časně z rána na ručním vozíku k cizím kazatelům a on pevně věřil, že 
ti dva mu budou moci pomoct. A tak se i stalo.“ 

Ezechiel žasl. „To znamená, že je pravda, co vyprávěli o svém rabínovi Ježíši! A nyní dělají totéž, co ON. 
To je opravdu skvělé. Nebeské království je tedy skutečně blízko. Hned to musím povědět svému tatínkovi.“ 

Mattan měl ale ještě něco na srdci: „Myslíš, že by ti dva mohli uzdravit i mého dědu? Přece víš, že je slepý  
a pořád nespokojený.“ Ano, Ezechiel to věděl, protože Mattanův dědeček byl známý tím, že měl neustále 
špatnou náladu. „Můžeme to zkusit,“ mínil, „můžeme je poprosit, jestli by nemohli přijít k vám. Jak znám 
tvého dědu, určitě nebude chtít přijít k nám.“ – „Ne, on nechce, aby ho někdo viděl v jeho bídě, a nechce se 
nechat vést, protože nemá k lidem důvěru.“ – „Myslíš, že by mohl uvěřit?“ – „Nevím. Ale já, já budu věřit za 
něj! Víš co, pojď se mnou a vyprávěj mu o těch dvou apoštolech. Možná, že se nechá přesvědčit.“ Ezechiel 
souhlasil. Ale Mattanův dědeček vůbec neposlouchal, když mu Ezechiel vyprávěl o dvou apoštolech a jejich 
úkolu. „Co za nesmysl jste si vy uličníci zase vymysleli?“ nadával ten slepý muž. „Vy si myslíte, že když 
jsem slepý, jsem i hloupý? Pryč s vámi, zmizte!“ Vylekaní a smutní kluci odešli. „Co teď budeme dělat?“ – 
„Teď nám zbývá jen jedno,“ řekl Ezechiel, „poprosíme ty dva hosty, aby sami přišli ke tvému dědovi domů.“ 

Chlapci počkali, než se Ondřej a Jan domodlí a vrátí se ze střechy. Při snídani vyprávěli apoštolům          
o Mattanově dědečkovi a poprosili je, jestli by ho nenavštívili, protože on se nechce vzdálit z domu. „Ano, 
rádi tvého dědečka navštívíme,“ řekl Jan, a pak ještě jednou budeme kázat na tržišti, než se vypravíme dál.  

Bohužel byl ale stařec nevlídný i k apoštolům. Nadával, hrozil a křičel: „Nechte mne na pokoji! 
Nepotřebuji vás, vy přiběhlá lůzo!“ Mattan se styděl. Apoštolové se teď určitě urazili. Nepotrestají ho? Ale 
Ondřej a Jan byli jen smutní a řekli: „S tím musí učedník rabína Ježíše počítat, že mu někdo vynadá. Bohužel 
nemůžeme tvému dědečkovi pomoct, vždyť náš mistr nám řekl: ´Když vás v nějakém domě nebo městě 
nepřijmou a nebudou chtít slyšet vaše slova, běžte pryč a setřeste si prach z vašich nohou.´ Vy ale, Mattane    
a Ezechiele, se za svého dědečka modlete. Možná změní svůj postoj. Možná se naučí vidět srdcem – to by 
bylo důležitější než jeho zrak.“             Barbora Thielová 

 
„TO  JE  HROZNÁ  ŘEČ!  KDO  TO  MŮŽE  POSLOUCHAT?  (J 6,60n) 

 
Eucharistie je pokladem Církve a ta z ní v průběhu věků „čerpá svůj život“ (J. P. II., Eccl. de Eucharistia) 

a kromě toho má být také vrcholem celého našeho života (srov. KKC 1324). 
Ale již samotný Pán Ježíš tímto učením vyvolal pohoršení svých učedníků, když hovoří o svém těle jako 

o pravém pokrmu a o své krvi jako o pravém nápoji (srov. J 6,55). Nejsme my také trošku pohoršení, není 
pro nás učení o Eucharistii „už příliš“? Nemáme někdy pocit, že se to s úctou k Eucharistii přehání a že by 
se to vlastně nemuselo tolik „hrotit“? 

Pán Ježíš je v Eucharistii (a to v každé částečce) přítomný opravdu, skutečně a podstatně (srov. KKC 
1374). Tedy je to skutečně ten stejný Ježíš, celý Kristus – Bůh a člověk, který před 2 tisíci lety chodil 
s učedníky a kterého známe z evangelií. Věříme v to? A možná důležitější otázka – žijeme to? 

Myslím si, že většina z nás nemá s vírou v Eucharistii problém, alespoň teoreticky. Ale i démoni věří 
v Eucharistii a radují se z jejího neuctívání! (srov. Jk 2,19) Proto, pokud nebudeme víru v Eucharistii 
skutečně a prakticky žít, tak je naše víra mrtvá (srov. Jk 2,26). 

Nechci zde rozvíjet teologickou debatu nad způsobem přijímání Eucharistie, ale pokud již máme potřebu 
přijímat na ruku (ačkoliv v západní tradici to ne vždy bylo zvykem), buďme prosím nanejvýš opatrní        
a používejme správný způsob. Tj. „ruce do výše prsou, složené pravou dlaň přes levou do tvaru kříže             
a dlaně jsou otevřené tak, že ta horní je uctivě a bezpečně připravena jako trůn pro přijetí Krista“ (více viz 
dokument „Způsob přijímání eucharistie v době epidemie“ od P. Jana Kotase). 
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Přijímáme samotného Krista, není kam spěchat, nic se nestane, pokud Eucharistii přijmeme opatrně          

a láskyplně přímo před podávajícím. Jak píše sv. Cyril Jeruzalémský, máme na rukou částečky drahocennější 
než zlato. A pokud nám ve výsledku správné přijímání na ruku přijde moc složité, vždy máme možnost 
přijímat do úst, třeba i vkleče (srov. IGMR 160 a 161). 

V závěru bych také rád apeloval na podávající, aby nepodávali Eucharistii zjevně nepraktikujícím či 
opilým a nebáli se upozornit ty, kteří přijímají ne zrovna správným způsobem (srov. CIC § 898). 

„Řekni mi, když by ti někdo dal kousky zlata, nedržel bys je s veškerou opatrností, dávaje pozor, abys 
něco z nich nepromrhal a neztratil? Nebudeš tedy dávat s co největší opatrností pozor na to, co je 
drahocennější než zlato a drahé kamení, aby ani drobek neupadl?“ (sv. Cyril Jeruzalémský, Pátá 
mystagógická katecheze)           Ondřej Šimer, bohoslovec 

 
52.  EUCHARISTICKÝ  KONGRES  5. – 12. 9. 2021  BUDAPEST 

 
K účasti na posledních třech dnech kongresu jsme se přihlásili my dvě 

františkánské terciářky a jeden františkánský kněz k Cestovní kanceláři 
Chválek z Dobrušky. Vyjíždělo se z Brna, neboť z Prahy a Plzně nejel 
kromě nás nikdo. Sraz byl brzo ráno, takže jsme do Brna přijeli o den 
dřív a přespali v klášteře u našich františkánských bratří. Vyjeli jsme na 
čas a v Budapešti byli cobydup. Přede všemi kongresovými zážitky je na 
místě pochválit pana Chválka a jeho ženu. Jsou skutečně připraveni na 
všechno a o své klienty se starají pečlivě, skoro jako o nesvéprávné 

jedince, což na území, kde se mluví maďarsky, není zase tak od věci. Stanice metra Hosök tera nebo 
Vörösmarty utca, například, si zapamatovat vyžaduje speciální lingvistické nadání. Pan Chválek nás hned 
v autobuse zásobil maďarskou nezbytností. Viszontlá je na shledanou, jó napot dobrý den a szeretlek miluji 
tě. Z toho je patrné, že maďarsky porozumět čemukoliv není legrace. Celou cestu jsme se v autobuse modlili 
růženec, Korunku, Anděl Páně… zkrátka je vidět, že hradecká diecéze – valná většina byla odtamtud – šlape 
pěkně a bytelně. P. Dokládal se svou nezbytnou oporou paní Hankou, P. Strak a generální vikář P. Paseka 
byli hlavními účastníky tohoto zájezdu s několika přifařenými jedinci odjinud. 

Ještě s batohy jsme zašli do kostela Alžběty Uherské na mši, kterou sloužil pan biskup Vokál, a navštívil 
nás i pan kardinál Duka. Biskup Vokál nás povzbuzoval k lásce k Eucharistii, označuje ji jako autostrádu do 
nebe a chléb, bez něhož bychom živořili. Po ubytování jsme se my tři františkáni šli ještě projít, abychom na 
vlastní oči viděli centrum dění. A dobře jsme udělali. Na papežskou mši sv. jsme se tam, my dvě terciářky, 
nedostaly. Už večer byly všude zátarasy, připravené obrazovky, a to hodně daleko od hlavní tribuny. Náš 
hotel byl blízko hlavního náměstí, ve výhledu jsme však, bohužel, měli stromy a za roh domů jsme rovněž 
těžko mohli cokoli vidět. Na to jsme však zatím nemysleli, protože jsme doufali, že šikovná paní Hanka 
vydobyde nějaká pěkná místa.  

Druhý den jsme chodili po Budapešti, navštívili Margaretin ostrov a jiná známá místa tohoto krásného 
města, abychom se pak k večeru účastnili mše svaté na náměstí poblíž maďarského parlamentu, s maďarským 
arcibiskupem Peterem Erdöm. Náměstí bylo plné k prasknutí, lidé si klekali na dlažbu a člověk s údivem musel 
připustit, že Maďaři jsou opravdu věřící národ a podobně jako Poláci mají svou národní identitu spojenou 
s katolickou vírou, což v našich zemích vzbuzovalo vždycky trochu posměšky, ale v praxi je třeba uznat, že 
nacionalismus, či spíše národní cítění, není vůbec špatné, pokud se nezvrhne ve fašismus či něco podobně 
odpudivého, a že alespoň udržuje národ pohromadě a vytváří přirozenou identitu. Zpočátku mně osobně trochu 
vadilo, že při každé větě o Eucharistii zavlál maďarský prapor, jako by Pán Ježíš byl Maďar, ale nakonec jsem 
musela uznat, že je to pořád lepší, než skákat při hokeji s prostomyslným heslem: „Kdo neskáče, není Čech…“  

Mše to byla krásná jako koneckonců každá mše sv. venku (zažili jsme to v době koronaviru v Praze na 
Staroměstském náměstí), ale co přišlo potom, to opravdu – jak se dnes módně říká – bralo dech. Obrovský 
povoz s vystavenou Nejsvětější svátostí vyjel z náměstí v čele pochodu, který směřoval k zítřejšímu centru dění 
– na náměstí Hrdinů. Vyfasovali jsme svíčky a vydali se pomalým krokem na pouť přes celou Budapešť            
v zástupu, který podle odhadů čítal 200 až 300 000. Začalo se stmívat, svíčky blikaly, a protože nás bylo tolik, 
světýlka splývala v řeku, kterou provázely mariánské písně a popěvky z Taizé – pochopitelně v maďarštině. 
My se po identifikaci písně přidávali česky, paní Hanka a další dobrovolníci statečně mávali českou vlajkou     
a stoupali si šikovně před kamery, protože my,  Češi, přece taky existujeme – Pane, nezapomeň na nás!  Z oken  
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nás lidé pozdravovali, stařenky kapesníčky mávaly, skauti s hořícími pochodněmi pomáhali těm, kterým 
svíčky zhasly, a lidé posedávající na chodníku v kavárnách si před průvodem klekali. Nevím, jak dlouho 
jsme šli, zdálo se mi, že aspoň sedm kilometrů, ale prý to bylo míň. Šlo se však velmi pomalu, takže 
kilometry přibývaly. Další den jsem se nemohla postavit na nohu, díky Bohu jen dočasně. Na papežskou mši 
sv. jsme dostali umístěnku do sektoru, který byl vzdálen od tribuny asi tak jako z Letenské pláně do Dejvic, 
takže jsme zůstali v hotelu, zamávali z hotelové zahrádky papeži, když kolem projížděl, a pak jsme se,          
v hotelové jídelně, dívali na televizi Noe – s českým komentářem.  

Výlet za Eucharistií to byl krásný, protože účastnit se podobné slávy osobně je vždycky zážitek. 
Eucharistie je zkrátka malý zázrak, malý kousíček nebe, který sám Pán velkoryse nabízí, a tak každá oslava, 
každý projev vděčnosti za tenhle dar musí být kouskem nebe, ať by se dál v Maďarsku, či kdekoliv jinde. 
Jako přidanou hodnotu jsem osobně dostala vhled a malé poznání do charakteru našich dávných sousedů, na 
něž se nejspíš z historických důvodů, my Češi, tak trochu mračíme, se Švejkem opakujíce: „Ty kluci 
maďarský!“, ale v mnohém bychom si z nich mohli vzít příklad. Když nic jiného, tak jejich nepřehlédnutelné 
sebevědomí a národní soudržnost.  

P.S. Při soudobém škatulkování podotýkám, že nejsem nacionalista – spíš Češka z překvapení. 
Věra Eliášková 

 
TEN,  KDO  ZPÍVÁ  RÁD… TOHO  SPASÍ  PÁN 

 
Spirituál kvintet nám rád zpíval 61 let!!! A my ho rádi poslouchali, zpívali na koncertech s ním a (nejen) 

u táboráků bez něj jeho písně. V první polovině jeho existence jsme spolu s ním čekali, až se k nám právo 
vrátí, a věřili, že jednou budem dál… v druhé se spolu s ním snažili neztratit se v tom stále nepřehlednějším 
Babylónu a přes všechna „zhoupnutí“, která svět a život přináší, neslzet od zlosti a slzy mnohdy 
pochopitelně oprávněného zármutku aspoň vyvažovat slzami smíchu… 

Při (předpokládám všech, poslední se uskutečnil 13.října) rozlučkových koncertech Jiří Tichota prosil 
diváky, aby si na ně, až budou třeba někdy poslouchat či zpívat jejich písně, „vzpomněli“… Myslím, že těch 
vděčných vzpomínek bude mnoho, protože „díky nám (posluchačům) byla ta píseň tak dlouhá“, jak zněl 
slogan posledních vystoupení, ale díky hlasům a duším jejích interpretů byla tak krásná…   A.L. 

    
POMOC  POTŘEBNÝM:  MÉNĚ  HOTOVOSTI,  VÍCE  POHOTOVOSTI  A  ZÁJMU 

 
Otázky, které v našem společenství získaly na naléhavosti: jak se stavět k lidem v nouzi, obvykle bez přístřeší, 

k těm, kdo se na nás obracejí s prosbou o almužnu či jinou výpomoc, k těm, které nejčastěji míjíme cestou na mši 
a ještě častěji po jejím skončení? Jak ochladit třecí plochy, které z této rostoucí blízkosti někdy vyplývají? 

Téma nabralo na síle především se stížnostmi týmu, jenž se stará o denní chod našeho kostela. Tyto živé 
polemiky zaznamenala zejména farní e-mailová skupina. Na ně pak přímo navázala dříve ohlášená veřejná   
a živá debata v neděli 3. října u sv. Antonína.  

Setkání přineslo řadu relevantních názorů a doporučení. Pastorační rada farnosti po jejich vyhodnocení 
vyzývá především k zachování solidárního přístupu v kontaktu s potřebnými. Upřímný zájem a pohotový 
osobní přístup a účast jsou ale někdy cennější než pouhá finanční hotovost.  

Rada v této souvislosti prosí o to, aby dárci omezili své jednorázové příspěvky na drobnější obnosy 
zejména o nedělních mších, i o to, aby almužna nebyla dávána uvnitř kostela ani na jeho vstupních schodech. 
Nový přístup rada současně osobně vysvětluje také potřebným, které řada z nás osobně zná a počítá je            
k široké farní rodině, i když zpravidla nemají v našem sousedství trvalé bydliště.  

Cílem je mimo jiné ulehčit těm, kdo se starají o chod kostela, a vytvořit současně klidný prostor pro ty, kdo 
jej vyžadují. Debatu, která by neměla směřovat jen k omezením, ale hlavně k lepšímu porozumění potřeb 
jedněch i druhých a větší soudržnosti v našem společenství, nepovažuje pastorační rada rozhodně za uzavřenou. 
Při vhodné příležitosti ji chce dál rozvíjet a vítá nové podněty.              Tomáš Šponar  

 
CHVÁLA  ZASMUŠILÝCH  (a také chvála Karla Boromejského, který má 4. listopadu svátek) 

 
Karel byl ten typ člověka, co nikdy neřekne vtip. A pokud vtip řekne, pak nezní vtipně. A pokud byste mu 

nějaký  vyprávěli,  patrně by ho nepochopil,  a pokud by ho pochopil,  určitě by se nesmál.  Karel byl spíš ten 
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typ člověka, o kterém vtipy kolují. Byl pomalý, byl vážný, měl vadu řeči a lidem se – navzdory jeho 
pronikavé inteligenci – zdálo, že musí být zaostalý. Tak jako totiž úsměv a rychlá řeč vytváří iluzi 
inteligence, tak vážná tvář a pomalá mluva sugerují opožděnost. 

Karel pocházel z té nejlepší lombardské rodiny. Narodil se roku 1538 na zámku, odkud jeho předkové vládli 
nad krajem kolem jednoho z nádherných severoitalských jezer. Než se však stačil na světě rozkoukat, už ho 
jmenovali majitelem kláštera. Bylo mu jedenáct. Ve čtrnácti začal studovat na univerzitě práva, v jednadvaceti 
je dokončil a hned o rok později z něj strýček, který byl shodou okolností papežem, udělal kardinála. 

Přihodila se mu tedy „rychlá kariéra“, což je jev nebezpečný, zvlášť pro lidi bez smyslu pro humor – ti při 
své těžkopádné povaze pod tíhou vlastní důležitosti často ještě zvážní. Jako by věděli, že bez jejich razítka se 
přestane Země otáčet a hvězdy popadají z nebe. Jenže Karel se kariérou semlít nenechal. Byla mu zřejmě 
zcela ukradená. Lidé kolem neměli pocit, že by si na sobě zakládal, spíš se jim zdálo, že to – ať už dělal 
cokoliv – trochu přehání. Studoval až ke zhroucení a rozdával až k zbídačení. Radili mu, ať zvolní. Jenže 
Karel nezvolnil, a než se nadál, dali mu na starost milánskou arcidiecézi – tu největší a nejzanedbanější. Ujal 
se svého biskupského úřadu tak zodpovědně jako všeho. Kněží brzy reptali, že zasahuje do jejich posvátných 
práv – do práva na špinavá oltářní plátna, na umolousané ornáty, na ledabylou liturgii, na lenost a na 
nevzdělanost. Když toho nenechal, pokusili se ho řeholníci z jednoho zvlášť vlažného řádu, který měl víc 
nemovitostí než členů, dokonce zastřelit. A pak roku 1576 vypukl v Miláně mor. Starosta utekl a také kněží 
se potichu vytratili do míst, kde se tolik neumírá. A Karel? Přeháněl to jako vždycky. Nejenže zůstal, ale 
v době největšího chaosu se ujal správy města, sám chodil mezi nemocné a z vlastních peněz zajišťoval léky, 
jídlo i oblečení. Mnohým smíškům během té epidemie zmrzl úsměv na rtech. Karlovi úsměv nezmrzl, 
protože žádný neměl. Ale milánští občané si ho zamilovali víc než vtipálky, co už dávno prchli z pódia do 
bezpečí. Ze světského hlediska to happyendem neskončilo – svatý Karel Boromejský se od své melancholie 
nikdy neobrátil směrem k životní pohodě a nestal se veselým člověkem. Jak vážně žil, tak vážně i umřel, a to 
dřív, než stačil pořádně zestárnout. Není divu – jedl většinou jen chléb a popíjel výhradně vodu. A přece ten 
kardinál bez smyslu pro humor splnil úkol, který mu Bůh na světě dal. 

z knížky Štěpána Smolena – Pominuté chvály (vydala Cesta 2021) 
 

DRUHÝ  LEVEL 
 
V naší farnosti se aktuálně rozjíždí nová aktivita – projekt Druhý LEVEL (aktivita kombinující 

společenství mládeže a teambuildingovou skupinu). Rádi bychom tedy pozvali všechny mladé lidi ve věku 
13 - 16 let, scházet se budeme každý týden v pátek, od 19:00 do 20:30. Je vhodná předchozí domluva. 

Pravidelně po týdnu se budou střídat schůzky pořádané formou společenství mládeže, zahrnující 
společnou modlitbu, duchovní program a témata, se schůzkami teambuildingovými. 

Na těchto schůzkách s dětmi plánujeme vyzkoušet například řadu netradičních sportů, kreativních            
a řemeslných aktivit a dále se věnovat i různým formám seberozvoje se zapojením externistů. V hlavě máme 
nyní například zážitkovou první pomoc, spikeball, profesionální kurzy vaření, workshopy na nejrůznější 
témata – soft skills, timemanagement, efektivní učení a podobně. Konkrétní náplň setkání bude záležet na 
domluvě s účastníky a na technických možnostech realizace. Během školního roku bychom, pokud to bude 
možné, podnikli také dvě víkendovky a případně i nějaké další výlety.  

První setkání projektu Druhý LEVEL již proběhlo v pátek 8. Října. Případné dotazy rádi zodpovíme na 
mailu: druhylevel@ignisio.cz Uvedené informace naleznete také na našem webu:  https://ignisio.cz/druhy-level 

Na organizaci se budou průběžně podílet členové staršího společenství mládeže, táborového týmu, kněží, 
ostatní farníci a externisté. Pokud byste se chtěli zapojit i vy s vaším nápadem/aktivitou, něčím novým, 
nevšedním (např. exkurze na pracovišti, netradiční koníček…), moc rádi se s vámi spojíme a domluvíme 
podrobnosti.            Zuzana Dorážková  

 
POZVÁNKA  NA  BESEDU 

 
Beseda nad novou knihou otce Benedikta V. Holoty za účasti spoluautorů – Věry 
Eliáškové a Lubomíra Mlčocha – se uskuteční ve středu 20. října 2021 od 19.15h 
v refektáři konventu menších bratří františkánů u Panny Marie Sněžné (vchod do 
refektáře je z nádvoří před kostelem). Besedu bude moderovat Tomáš Šponar. 
Autogramiáda autorů a možnost zakoupení publikace na místě. 
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SPOLEČENSTVÍ  SCHÁZEJÍCÍ  SE  PRAVIDELNĚ  V  NAŠÍ  FARNOSTI   

 
Společenství seniorů – každé úterý od 15h na faře Dukelských hrdinů 54. 

kontakt: Věra Eliášková: tel. 739 094 756  
Biblická hodina s P. Semelou – ve čtvrtek od 20h (kromě prvního v měsíci) na faře 

Dukelských hrdinů 54. 
kontakt: P. Pavel Semela: pavel.semela@knez.cz, tel. 777 085 705  

Společenství mládeže (věk 16 - 21) – každý čtvrtek od 19.30h na faře Dukelských hrdinů 54. 
kontakt: Anna Kmentová: atiti1@seznam.cz, katici@spolco.eu   

Druhý LEVEL – mladí ve věku 13 - 16 let, každý týden v pátek od 19h  na faře. 
 kontakt: druhylevel@ignisio.cz  
Chváličky – výchova k víře pro nejmenší (3 -6 let) – letos se konají nepravidelně. 

kontakt: Jitka Rosypalová: detskechvaly@svatyantonin.cz, tel. 724 320 656  
Eucharistická adorace – u sv. Antonína každý první pátek v měsíci od 16.30 a každý čtvrtek po večerní mši sv. 

             – v kostele sv. Klimenta každou neděli od 19.15 do 20h.  
Společenství živého růžence – modlitba za farní společenství, každé druhé pondělí v měsíci od 18.45h na faře. 

kontakt: Marie Kostelecká (605 229 096, kostelecka7@seznam.cz), Karolína Kykalová (724 308 425)  
Farní sbor (smíšený sbor dospělých) – každou středu v 19.15h na faře Dukelských hrdinů 54. 

kontakt: Miroslav Pšenička: sbor@svatyantonin.cz, tel. 777 089 932  
Dětský sbor – každou středu po náboženství na faře Dukelských hrdinů 54. 

kontakt: Miroslav Pšenička: detskysbor@svatyantonin.cz, tel. 777 089 932   
Běžecký klub – setkání běžců z naší farnosti každou středu v 19.15h před Planetáriem (za každého počasí). 

kontakt: P. Pavel Semela: pavel.semela@knez.cz, tel. 777 085 705  
Společenství chlapů – každé první a třetí pondělí v měsíci od 19:30 na faře Dukelských hrdinů 54. 

kontakt: chlapi@svatyantonin.cz 
 

Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít či se na uvedených kontaktech blíže informovat. 
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  
 

 P. Semela poděkoval Janu Rundovi za akci Zažít město jinak. Zejména koncert Pavla Helana působil 
evangelizačně. Poděkování patří také Jiřímu Beranovi za organizaci poutě na Sázavu. 
 

 Diskuze k reakcím na uvažované zřízení Lesní školky u sv. Klimenta – PRF podotýká, že nešlo                
o definitivní rozhodnutí o zřízení školky, ale o umožnění dalšího projednávání. MČ P7 od tohoto 
projektu sama odstoupila. Zůstává otázkou, jak prostor využít a spící místo probudit. 
 

 Debata, jak se chovat k chudým kolem nás proběhla dle ohlášení v neděli 3. 10. po desáté mši sv., za 
účasti cca 20 osob. Potřebným pomůže lidský přístup víc než větší obnosy. S ohledem na ty, kdo prostor 
našeho kostela a schody uklízejí, prosí PRF o dodržování této zásady: nedávejte almužnu v prostoru 
kostela ani na schodech. 
 

 2. 11. (úterý) Památka věrných zemřelých. Mše svaté budou ve 12h u sv. Klimenta a v 18h                    
u sv. Antonína. Na hřbitově ve Strojnické ul. bude v 16 hod společná modlitba za zemřelé. 
 

 Příští PRF se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. v 19.15h na faře. 
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