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POZVÁNÍ NA SPOLEČNOU CESTU 
  
Pestré listí z korun stromů již opadalo, a když svítí slunce, září na cestách. Rád brouzdám 

listím mezi uličkami hrobů a vnímám, že jdu společnou cestou s těmi, na které myslím.  
V neděli dopoledne spěchá proud lidí po třídě Milady Horákové dolů ke kostelu, aby byli 

včas na liturgii. K nim se rychle přidávají ti, kdo vystupují z tramvaje, která dorazila 
v nedělně předlouhém intervalu. I tak můžeme vnímat společnou cestu. „Syn hodos“ (řec.), 
společná cesta, není jednorázová akce, ale permanentní proces. Snad můžeme říci: naším 
cílem je právě Cesta (Jan 14,6). Jde spíš o nastartování procesů, abychom si toto uvědomili.  

My společně, právě ve vzájemných vztazích, máme ukazovat, jaký je náš Bůh. Snažit se 
postupně se stávat Jeho obrazem, jak to on chce (Gn 1,27). Synodální cesta učí 
vzájemnému vnímání druhého. Trojjedinnost, vyvěrající ze vztahů uvnitř Boha, není jen 
abstraktní představa! Uvědomím si, že v mém vertikálním vztahu k Bohu je horizontála, 
která není na překážku mé osobní zbožnosti. Právě tyto dvě přímky – vodorovná a svislá – 
tvoří kříž, který máme přijmout. Ano, někdy je to „kříž“. 

Jak se na společnou cestu vybavit? Znáte to: když v horách společně stoupáme do 
kopce, raději mlčíme, abychom vystačili s dechem. Mlčení, spíš naslouchání druhým, 
slušnost v komunikaci. Na společné cestě se také ptejme: jak nás ostatní vidí? „Církev není 
ve světě pro sebe, ale pro svět, tak jako Kristus“ (P. Bonaventura Bouše, velký teolog, 
františkán). 

Rád se brouzdám spadaným, už tlejícím listím, které svědčí o někdejší pestrosti. 
S vědomím, že čas je po milosti posvěcující ten největší dar, se těším na rozzářený strom na 
náměstí. Na výzdobu na hlavní třídě, která vede ke kostelu. Vždyť k čemu by byla ulice, 
která nevede ke kostelu? Společná cesta zvěstuje, že brzy přijde Světlo veliké. 

Jiří Beran, jáhen 
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  
 

 P. Semela informoval o adventních nedělních půlhodinkách varhanní hudby s duchovním slovem, dále           
o rorátech a koncertech v adventní době – termíny jsou uvedeny v Kalendáři na zadní straně FL. 

 Synoda – P. Semela nastínil možnosti, jak se do ní zapojit. Proběhla diskuze a orientační seznámení 
s předloženými deseti okruhy. Co vnímáme, když se řekne „církev“; jsem její součástí? Uvědomujeme 
si, že Církev je Boží lid na cestě, umíme s ostatními komunikovat? Jsme pro ostatní věřící i nevěřící 
srozumitelní? 
Výstup z diskuze: o 1. neděli adventní, tedy 28. 11., bude v kostele sv. Antonína bezprostředně po mši 
sv. v 10h první setkání na téma Synoda.  

 Poutní slavnost u sv. Klimenta oslavíme v úterý 23. 11. v 18 hodin mší svatou u sv. Klimenta, ten večer 
nebude bohoslužba u sv. Antonína. 

 Mikulášská nadílka pro děti bude po desáté mši sv. v neděli 5. 12. 
 PRF zřizuje mailovou adresu: prf@svatyantonin.cz a připomíná možnost obracet se na ni s náměty.  
 Příští PRF se uskuteční ve čtvrtek 2. 12. v 19.15h na faře. 
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SYNODA  O  SYNODALITĚ  A  CO  MY  S  NÍ 

 
Pokud sledujete katolická media, nemohli jste se se 

synodou, synodalitou, synodálním procesem apod. minout. 
Možná se bojíte otevřít ledničku, aby na vás synodalita 
nevyskočila odtamtud. Asi nějaká nová móda, tak holt 
počkáme, až se přežene, naštěstí to má trvat jen do jara      
a pak se o tom za rok bude mluvit ve Vatikánu, vyjde 
dokument... Pokud jste o tom naopak ještě neslyšeli, 
základní informace a vysvětlení najdete stručně 
formulované na stránkách www.cirkev.cz Než se pustím 
do krátkého komentáře, zkuste si odpovědět na 
jednoduchou otázku: Co se mi vybaví, když slyším 
„církev“?  

Papež, biskupové, kněží a laici? Společenství všech věřících v Krista? Boží lid, Tělo Kristovo, chrám 
Ducha svatého? Nic z toho není špatně a o církvi se tak dá mluvit. Církev má svůj hierarchický aspekt, který 
ji spojuje s apoštoly, na nichž Kristus svou církev založil. Tento aspekt bohužel poněkud nabobtnal, takže 
nás ani nepřekvapí, že církev dělíme na klérus a laiky. Začínající synodální proces navazuje na Druhý 
vatikánský koncil a chce připomenout a prohloubit v životě církve aspekt synodální. Tedy to, že církev je 
společenství celého Božího lidu, které je „spolu na cestě“ (odtud ta slova řeckého původu synoda                   
a synodalita) lidskými dějinami, ve kterých má naplňovat společné poslání hlásat evangelium a sloužit všem 
lidem, aby spolu s církví do Božího království došli. Odtud podtitul synodu „za církev synodální: 
společenství, spolupráce, poslání“. Pokud byste chtěli biblický základ, může jím být např. Pavlův obraz 
církve jako jednoho těla, které se skládá z mnoha rozličných údů (např. 1 Kor 12) s rozmanitými 
obdarováními od Ducha svatého ke společnému prospěchu. Kardinál Michael Czerny k tomu dodává, že 
„synodalita je spojovací článek mezi jednotou těla a pluralitou jeho členů“ (Universum 3/2021).  

Dost teorie, co my s tím? Nás se týká především úvodní fáze na úrovni farností a diecézí. Úkolem je 
zreflektovat, jak se synodalita v naší místní církvi projevuje, a hledat, jak tento aspekt rozvinout. Základní 
nástroje pro to jsou setkat se, s úctou si navzájem naslouchat, nebát se mluvit svobodně a otevřeně. Témata    
a otázky jsou nastíněny v průvodci na stránkách cirkev.cz i jinde, zmíním jen pár základních: Jak se v církvi 
cítím, mám tam své místo? Umíme spolu v církvi komunikovat? Mohu se k životu církve vyjádřit, je můj 
hlas slyšet? Jak se podílím na poslání církve? (Za slovo církev si pro větší konkrétnost klidně doplňte 
farnost) Cílem je, aby v církvi byl prostor pro společné hledání a rozlišování, k čemu nás Duch svatý vede,    
a aby se mohl zapojit každý. V naší farnosti se takto poprvé setkáme po dopolední mši svaté v neděli 28.11. 
v kostele. Potom bychom se za otevřená témata měli modlit a na začátku ledna bychom se setkali znovu. 
Zároveň zvu společenství, která se ve farnosti schází pravidelně, aby v průběhu listopadu až ledna věnovala 
dvě setkání podobnému sdílení a naslouchání. Pokud se bude chtít vaše společenství zapojit, kontaktujte mě 
pro bližší informace.  

Pokud jste dočetli až sem, synodalita vás ze sna neleká. Pojďme přijmout pozvání papeže Františka být 
spolu Božím lidem na cestě.          Pavel Semela, farář 

 

PRF:  PASTORAČNÍ  RADA  FARNOSTI  MÁ  NOVÝ  KONTAKT   A  ZVE  VŠECHNY  K  ÚČASTI 
 
Pastorační rada farnosti, jak většina z pravidelných čtenářů Farních listů ví nebo alespoň tuší, na 

pravidelné bázi (zpravidla jednou měsíčně) řeší všechny běžné otázky, které klade každodenní život před 
naše společenství. Od provozu ve sdílených prostorách fary, přes detaily sezónního kalendáře bohoslužeb až 
po pořadatelství mimořádných akcí. A to především z pozice poradního a pomocného sboru naší duchovní 
správy (faráře, kaplana a jáhna). Stejnou měrou a se stejnou vážností se rada zabývá i polemikami a spory, 
které se farností čas od času přeženou, a to nejen v posledních týdnech či měsících. V této souvislosti 
bychom vás, kdo se k našemu farnímu společenství hlásíte, chtěli povzbudit k větší účasti na jednání radních. 
Budeme velmi rádi, když se na nás kdykoliv obrátíte s čímkoliv, co vás trápí a zajímá. Na nově založené 
adrese prf@svatyantonin.cz budeme odpovídat v co nejkratším možném termínu, a pokud to bude nutné či 
vhodné, rádi vás po dohodě přivítáme také osobně, a to přímo na jednání rady.           Tomáš Šponar 
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BUĎME  NA  PŘÍJMU 

 
Byla jsem po dlouhé době v divadle. Nebudu jmenovat inscenaci, protože nechci svou kritikou nikoho 

poškozovat, zvlášť v téhle, pro divadelníky tak těžké době. 
Byla to klasika, ale hru by bez návodu sám klasik těžko poznal. Naschvály, provokace, svévolnosti, lidé 

spíše zvířátka, svět (zdá se, že kapitalistický) jako místo hrůz. Když jsem si postěžovala mladším, bylo mi 
naznačeno, že už jsem prostě stará, zvyklá na jiné, tradičnější postupy. „Víš, zlato, tak to prostě chodí, 
takový už je běh světa, že staří mladé nechápou, jejich názory a moudra odcházejí s nimi, a i když se někteří 
staříci věru snaží, stejně jim to není nic platné, jdou prostě do kytek a basta.“ Jenže běh světa není lineární, 
mnohdy je ironický. Jako by se našim stálicím, zde tedy antagonismu mládí – stáří, Pán Bůh smál. Když se 
vrátím k divadlu: Několik generací na úplně totožné poetice, kterou bylo možné vysledovat ve zmíněné 
inscenaci – vyrůstalo. Kafka, Ionesco, Beckett, Camus – Kafka jako guru absurdna, existenciální dramatika, 
kde lidský život nemá smysl, člověk je vržen do absurdního světa, krása je kýč a Bůh, dle vyjádření filosofů 
jako byl třeba Nietsche – je prostě mrtev. S odstupem let byl konec této poetiky u nás skoro komický, 
protože přišla normalizace, která podobně nihilistické myšlenky zakázala, aby předložila svůj Smysl – 
komunistickou ideologii, což byla absurdita svého druhu ještě vybranější. 

Dnes je život „nesnesitelně lehčí“. Málokdo si zatěžuje hlavu nějakým smyslem světa a jeho chodu. 
Posvátnou krávou se stal pokrok a přesvědčení, že všechno je teď jinak a musí být neustále vylepšováno. 
Nejen technické hračky, i lidský mozek musí být v této logice větší, chytřejší, lidské tělo svalnatější, 
zdravější a výkonnější, náš život pestřejší a barvitější. My si ten ráj na zemi prostě vybudujeme, žádný 
příští život po životě, navíc s Bohem, nepotřebujeme, protože štěstí a pokud možno nesmrtelný život si 
vyrobíme už tady. Jenže všechno nejde přece jenom tak hladce a umělci dobře cítí, že zdaleka není 
vyhráno, a snad proto omílají už téměř sto let pořád stejnou premisu: svět je absurdní, lidé jsou zvířata      
a nezaslouží si jiný osud než osud zvířat. Ještě jiný diktát navíc tvůrce tlačí do kouta, a sice, být za každou 
cenu originální. Ocitajíce se však na písečku značně překopaném, jsou v situaci po těch letech 
nezáviděníhodné. A tak umělec-režisér uplatní kdejaký absurdní nápad: například herečka vytáhne prso     
a dává kojit muškátům v truhlíku. Proč? Snad proto, aby se vysmál mateřským pudům postavy? Bůh suď. 
Zkrátka a dobře: nic nového, pes jitrničku sežral a král je nahý – chtělo by se vykřiknout dítěti v jedné 
staré, divadelní kobyle. A tak je člověk z podobné „avantgardy“ rozčarovaný nikoli proto, že je vše nové   
a nesrozumitelné, ale naopak, že je to známé až příliš. Svět nezačal existovat, když oni se narodili, a i když 
se zdá, že je od jisté chvíle všechno jinak, je to jenom „technické“ mámení. 

Ale snad by se jedno triviální, i když trochu 
naivní, řešení našlo. Na umělecké půdě to bude 
těžší, ale pro normální lidi, kteří netrpí pocitem 
výjimečnosti, by to stálo za pokus. Že bychom už 
konečně přestali pěstovat ty staré antagonismy       
a začali se poslouchat. Staří poslouchat musí, 
v pudu sebe-záchovy alespoň rámcově musí držet s technikou krok. Ale nejde jen o to, jak si nahrát film 
nebo kde najít Netflix. Měli by se ty – o dvě, tři generace mladší – lidi snažit pochopit. Mladí mají zase 
dojem, že staré je lepší neposlouchat vůbec, ale ono není všechno na webu a některé věci překvapivě fungují 
beze změny po tisíciletí a ústní podání, dokonce naživo, je vlastně nenahraditelné. Příkopů ve společnosti je 
dost a dost a vznikají stále nové. Snad bychom mohli zakopat aspoň ty staré a laciné. Myslím, že by to 
prospělo oběma stranám.                  Věra Eliášková 
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UZDRAVENÍ  TCHÝNĚ  ŠIMONA - PETRA  (Mk 1, 29-33) 
 
Pokud je člověk manželkou rybáře, má krásný, ale často i těžký život. Pěkné je bydlení u jezera, svěží 

vzduch, východy slunce nad vodou a čekání na muže, kteří se vracejí z nočního rybolovu. Často jsou lodě 
plné stříbrně se lesknoucích ryb a gratulujeme naším rybářům k úspěšnému lovu. Ale pak začíná pro nás 
ženy těžká práce. Musíme totiž zpracovat ryby, aby se dostaly co nejčerstvější na trh. Pokud máme doma 
děti, tak spolupracují od nejranějšího věku a dělají, co zvládnou. Jsou na to zvyklé a berou to jako hru. Třeba 
třídění ryb podle velikosti nebo váhy. Když je pochválíme, mají z toho radost a cítí se jako “veliké“. 

Tak je to také v našem domě, kde bydlí několik rybářských rodin pospolu. Náš vrchní šéf je Šimon. 
Všichni ho poslouchají, protože je spravedlivý, umí dobře organizovat a vyzná se na jezeře lépe než kdokoliv 
jiný. A paní mistrová, která řídí práci žen, je jeho tchýně. Je už starší, ale velmi šikovná. Tedy bývá velmi 
šikovná a pilná, pokud není zrovna nemocná. Nedávno ji postihla hrozná horečka. Její dcery vyzkoušely 
lecjaké domácí léčení, ale teplota neklesala. Situace byla pro všechny složitá, neboť nejen, že museli pečovat 
o nemocnou, ale zpracování ryb drhlo, protože nikdo nedával pokyny, kdo má co a kdy dělat.  

A tak jsme si všichni v Šimonově domě oddychli, když přišel rabín Ježíš do Kafarnaa a chtěl bydlet právě 
u nás. On přece uzdravoval nemocné, kteří mu věřili, často to dělával. A když přišel v sobotu ze synagogy, 
tak jsme ho všichni prosili, aby pomohl staré tchýni. A skutečně k ní přistoupil, sklonil se nad ní a poručil 
horečce. Tu nemoc odešla! Tchýně ihned vstala a zase převzala vedení domácnosti. Hned začala obsluhovat 
hosty. 

Úplně mne to rozrušilo. Tak dlouho jsme se snažili bojovat proti horečce a nyní stačilo jen pár slov 
rabína, aby ji dokonale uzdravil! Běžela jsem za kamarádkou, která bydlela blízko. Musela jsem jí to 
vyprávět. I ona se rozrušila a zeptala se: „Myslíš, že dokáže uzdravit i mého bratra? Bratr byl již dlouho 
ochrnutý, nemohl pracovat a velmi ho to trápilo. „Zkuste to!“ řekla jsem plná naděje. „Ale je šabat, nesmíme 
ho nést k rabínovi, to se dnes nesmí,“ řekla smutně. Ale já jsem jí horlivě odpověděla: „Šabat brzy skončí. 
Až zajde slunce, můžete ho k němu odnést.“ A tak se stalo. Ale i mnoho jiných přišlo po západu slunce 
k nám, nebo spíše k rabínovi Ježíši. Myslím, že tu bylo celé městečko, dvůr byl plný a také před vchodem na 
dvůr leželi ještě nemocní. Rabín totiž tohoto dopoledne v synagoze vysvobodil jednoho posedlého zlým 
duchem. To se rozneslo. A nyní uzdravil všechny, kteří k němu přišli a věřili mu. To byla velká radost! 
Rabín Ježíš řekl: „Musím donést radostnou zvěst o království Božím i do jiných měst,“ a putoval dál. To 
jsme měli ale velké štěstí, že začal zrovna u nás! Jak dobrý je přece Nejvyšší!       Barbora Thielová 

 

BŮH  STVOŘIL  ČLOVĚKA,  JAKO  MUŽE  A  ŽENU  JE STVOŘIL  (Gn 1, 27) 
 

On a ona, muž a žena, maminka a tatínek, chlapec a děvče. 
 
Ke končícímu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi se dostal návrh k novele vyhlášky k zákonu o matrikách, 

aby stejnopohlavním párům – které si mohou v cizině, kde to je možné, „opatřit“ dítě – bylo místo otce          
a matky uvedeno v rodném listě rodič (1 a 2). Nejen Hamáček, ale i Rakušan, nejspíš budoucí ministr vnitra, 
je stejnopohlavním párům nakloněn. Prosme za naše děti a jejich budoucnost. Začíná to něčím, co s tím jen 

zdánlivě nesouvisí, plíživě, nenápadně, a později to 
zasáhne do dalších oblastí života. Nemylme se, cílem je 
beztvará manipulovatelná masa bez kořenů. Jak se to už 
v počátcích někde ve světě děje – volba (pohlaví), ne 
danost, a ještě volba mezi více možnostmi a již u dětí, 
kdy rodiče do toho nesmějí zasahovat, a volbu lze         
i měnit. Jiný přístup ve výchově je postihován. 

Nenechme si vzít polaritu, která je – cituji Gertrudu 
von Le Fort, německou spisovatelku křesťanské 
literatury – „největší silou vesmíru“ (Věčná žena; Řím 
1970, Vyšehrad 1990). Tak, jak to Bůh ve svém 
stvořitelském díle zamýšlel. A jak hezky zobrazil 
umělec na zařízení Pražské teplárenské . 

Irena Červenková 
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POKUŠENÍ  DALEKOHLEDU  A  LUPY 

 
K nejběžnějším  každodenním  pokušením  patří ta,  která bychom mohli obrazně nazvat dalekohledem a lupou. 

Dalekohled je svébytným pokušením, kterého zlý duch obzvláště rád užívá. Jedná se o pokušení, která 
zaměřují náš zrak na to, co je vzdálené, odlehlé. Je to pohled člověka, který se tváří v tvář svým 
každodenním starostem raději uchyluje k velkým problémům a otázkám tohoto světa. Je to pokušení, kdy 
mám mnoho svých vlastních starostí, ale místo toho, abych jim čelil, beru si „dalekohled“ a bez ustání se 
dívám, co se asi tak zlého děje ve světě, co ten či onen udělal, tady vláda, tam církevní hierarchie, tamti, oni 
a ještě další… Pokušení spočívá v tom, že je člověk odváděn od svých povinností a vtahován do 
nejrůznějších zneklidňujících věcí. Člověk v tom může nacházet jisté masochistické zalíbení. Občas se raději 
přilepíme k obrazovce a sledujeme, co všechno zlého se ve světě děje, místo, abychom se vypořádali s tím, 
co máme dělat my. Je to nebezpečné pokušení, protože vede k zatrpklosti, k znechucení. Člověk neřeší své 
problémy, které narůstají, a zároveň nemá před očima nic kladného, ale neustále jen to, že ve světě dochází 
k něčemu špatnému. Takový člověk často končí v zahořklosti. 

A pak je pokušení lupy. Lupa samozřejmě neslouží k tomu, abychom s ní hleděli do dálky, ale abychom 
si zvětšili ještě víc to, co je blízko. A toto pokušení působí podobně. Je to pokušení ke zveličování chyb        
a hříchů našich nejbližších. Pomocí lupy zvětšujeme, co jsme u nich postřehli. Myslím, že takové pokušení 
každý z nás často zakusil možná i vícekrát denně. Pokušení, abychom kvůli nějakým těžkostem, kvůli 
nepříjemnému slovu, kterého se nám dostalo, najednou propadli dojmu, jak je to strašné, hrozné, jaké že nás 
potkalo obrovské zlo. Ovšem, když se později nad celou věcí v klidu zamyslíme, tak se nám často zdá 
v podstatě malicherná. V daném okamžiku nám však připadá sebemenší slovo druhého člověka děsné, jako 
konec světa. Je to pokušení zveličování zla, drobností, které nás každého dne potkávají, pokušení přisuzovat 
bližním ve svém okolí hned ty nejhorší úmysly. Jedná se rovněž o nebezpečné pokušení. Člověk, který s ním 
nebojuje, který tomuto klamnému zveličování zla podléhá, se ihned začíná hněvat a svůj hněv vylévá na 
druhé. Hněv odebírá sílu samému člověku a vede k tomu, že také druhé posuzuje nebo jim ubližuje. Anebo, 
záleží na povaze, ho člověk dusí v sobě a otravuje tak svou duši, trápí se a později, když míra hořkosti 
přeteče, jej ze sebe vylévá jako jed, ať už na viníka nebo někoho náhodného poblíž. Myslím, že každý z nás 
by ve svém životě mohl najít dost okamžiků, kdy jsme právě takovému pokušení podlehli. Jsou to poměrně 
obvyklé postupy zlého ducha. Velmi rád těchto metod užívá, jelikož jsou jednoduše velmi účinné. A proto se 
musíme mít na pozoru a připravit se na to, že nás budou tato pokušení až do konce našich dní obtěžovat. 

     P. Szymon Bańka, úryvek z kázání 25. 4. 21 
 

PRVNÍ  LIST  KLIMENTŮV 
 
Letos připadne Červená středa – den vzpomínky na ty, kdo jsou pronásledováni pro víru – na                

24. listopad, tedy den po naší poutní slavnosti sv. Klimenta. První list Klementův do Korintu vznikl patrně 
kolem roku 95-96 a je nejstarším mimobiblickým svědectvím o konci apoštolů Petra a Pavla. Pro nás je 
varující a můžeme se jen dohadovat, do jaké míry stála žárlivost a řevnivost za koncem apoštolů: 

 
Ale abychom přestali se staršími příklady, přistupme k těm, kteří svůj zápas podstoupili zcela nedávno: 

vezměme vznešené příklady našich současníků. Pro žárlivost a závist byli pronásledováni největší                  
a nejspravedlivější sloupové a svůj zápas vedli až k smrti. Zaměřme své zraky na statečné apoštoly: na 
Petra, který pro nespravedlivou žárlivost podstoupil ne jedno nebo dvě, ale více trápení, a vydav tak 
svědectví, odešel na místo slávy, jež mu přísluší. Pavel, štvaný žárlivostí a řevnivostí, ukázal, jaká je 
odměna za vítězství ve vytrvalosti; sedmkrát byl uvržen do okovů, byl vypuzen do vyhnanství, kamenován   
a stal se hlasatelem na východě i na západě a tak došel vzácné slávy pro svou víru; i vyučil celý svět 
spravedlnosti, došel až na hranice západu, vydal svědectví před vladaři a pak se vzdálil ze světa a odebral 
se do svatých míst jako největší vzor vytrvalosti. (V.1-7) 

To píšeme, milovaní, nejen abychom napomenuli vás, ale abychom to připomenuli i sobě, neboť jsme 
na stejném závodišti a stejný závod máme před sebou. Proto zanechme prázdných a lichých starostí           
a přidržme se slavného a vzácného pravidla našeho odkazu a hleďme si toho, co je krásné, co je libé a co 
je příjemné tomu, který nás stvořil. (VII.1-3) 

Ze Spisů apoštolských otců vybral Jiří Beran 
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CÍSAŘI  PODUNAJSKÉ  MONARCHIE,  KRÁLI  NÁŠ,  PROS  ZA  NÁS  BOHA… 

 
Šťastnou shodou okolností už několikátým rokem probíhají taneční kurzy mých dcer v těsné blízkosti 

kostela sv.Jindřicha právě v časech, kdy je tu v úterý a čtvrtek odpoledne sloužena mše svatá. A tak jsem 
sem na ni dorazila i 21.října a teprve tady zjistila, že se ten den slaví památka blahoslaveného Karla 
Habsburského, posledního českého a uherského krále a rakouského císaře. 

Jeho postavě bylo věnováno i docela zapálené kázání a já jsem si snad teprve v tu chvíli uvědomila, jak je 
tento stále ještě poměrně „čerstvý“ (ale možná tím spíš by mohl naši pozornost upoutat) blahoslavený naším 
národem opomíjen… 

Jaký je to rozdíl: celonárodní, státem „posvěcené“😉 oslavy panovníka (téměř) prvního, a naproti tomu skoro 
„ignorování“ vládce posledního, jehož svátek neregistruje ani katolická dějepisářka☹ Pochopitelně nechci naprosto 
nic namítat proti zachovávání a patřičnému rozvíjení naší jedinečné svatováclavské úcty! Je ale možná škoda, že 
nám aspoň trochu podobně blízký jako kníže, od nějž nás dělí jedenáct století a s nimi spojené bytostné rozdíly 
v podobě světa a společnosti, není panovník, jehož pamětníci ještě donedávna byli mezi námi a který žil ve světě – 
odmyslíme-li nejnovější komunikační technologie – „skoro stejném“, jako je ten náš. 

Ano, na rozdíl od sv. Václava nebyl bl. Karel z kmene Čechů😉. Čechům ale nejen vládl, ale strávil 
mezi nimi, mj. i v místě umučení svého svatého předchůdce, několik snad celkem šťastných let svého 
nedlouhého života. A prosazoval-li sv.Václav křesťanského ducha ve společnosti, která náboženství lásky 
a pokoje teprve pozvolna přijímala, snažil se bl.Karel prodchnout jím svou vládu v době, v níž se mu 
Evropa především v praxi výrazně vzdalovala. A troufnu si říci, že byť za to na rozdíl od boleslavského 
mučedníka nezaplatil životem přímo, utrpení, které mu muselo způsobovat vládnutí v časech války, již si 
z celé duše nepřál, nebylo možná „mučednictvím“ o mnoho menším… 

A ještě jeden důvod, proč by nám bl.Karel mohl být blízký: Jak jsem se ze zmíněného kázání dozvěděla, 
vzhledem k tomu, že tradiční termíny úmrtí, popř. narození dotyčného už byly „obsazeny“ jinými světci, 
slaví se jeho svátek ve výroční den jeho sňatku. Jeho příkladné manželství se Zitou Bourbonsko-Parmskou,   
o jejíž blahořečení se též usiluje, bylo, nemýlím-li se, pro jeho blahořečení důvodem téměř stejně důležitým 
jako jeho praxe křesťanského politika-vládce.              Anuša Lizáková 

 

BUČINSKÉ  „VERGIB  UNS  UNSERE SCHULD“ 
 
Po letních prázdninách jsem na stránkách tohoto našeho milého periodika uveřejnila poměrně rozsáhlý 

článek o „vesmírném“ „Es ist vollbracht!“ Omlouvám se, že se k tématu po prázdninách podzimních ještě 
vracím – slibuji aspoň, že podstatně stručněji:-o 

 
Nádherné dny letošních podzimních prázdnin bylo naší 

rodince dáno prožít na sluncem zalité a všemi barvami podzimu 
hýřící Šumavě. Výlet k pramenům Vltavy nás zavedl i na 
bučinskou pláň, která na sobě kromě přírodních krás nese             
i výrazné stopy bolestného dění minulého století. Vedle sebe tu 
najdeme pozůstatky dřívější nejvýše položené osady na našem 
(jaký význam to slovo v tomto kontextu dostává!) území – 
Buchwaldu – a rekonstruovaný kus „železné opony“, onoho 
neblaze proslulého strážního a „ochranného“ zařízení, které 
poblíž v poválečných desetiletích skutečně stálo… S mlčením 
těchto svědků minulosti kontrastuje v pěkných dnech živý ruch 
na terase jediné zdejší obývané stavby – hotelu Alpská 
vyhlídka (výhledem na Alpy se Bohu díky dá, jak jsme se 
přesvědčili, kochat i z jiných míst😉)  

A mezi tím vším stojí nenápadný, ale pěkně udržovaný kříž 
s dvojjazyčným nápisem: Odpusť nám naše viny! - Vergib uns 
unsere Schuld! Nevím, ta dvojjazyčnost mi připadá až 

dojemně výmluvná… Stejně jako milý úsměv a srdečné „Hallo!“ šedovlasé turistky?, jejíž mladší 
společnice pozorně procházela mezi základy zbořených domů...           Anuša Lizáková 
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V PEN  KLUBU  „PADALY  MASKY“ 

 
V českém centru PEN Klubu pod patronací jeho předsedy Jiřího Dědečka a spisovatele Jana Lukeše 

proběhl v rámci literárního večera obnovený „křest“ dvou prvních klíčových děl spisovatele Karla Pecky, 
původně vydaných v roce 1968. 

Soubor NA CO UMÍRAJÍ MUŽI tvoří devět povídek, které vznikly ještě 
v době autorova věznění v letech 1957 – 1959. Ústředním tématem jsou 
„padající masky“, tedy mezní situace, kdy se plně projeví skutečné lidské 
povahy a charaktery, od těch nejkrutějších až po ty obdivuhodné. 
Krystalicky čisté zlo v povídce Jistota je vystřídáno skutky přátelství na 
hranici sebeobětování v závěrečných textech Měsíční světlo a Konfrontace. 
Posledně jmenovaná povídka si zaslouží samostatnou zmínku. Dva 
spoluvězni se rozhodnou vzít na sebe vinu za kamaráda, kterému tak 
dopomohou k předčasnému propuštění. Za cenu vlastního zneuctění při 
soudním přelíčení (konfrontaci) a s rizikem navýšení trestů o dalších pět let. 
Příběh zapření sebe sama ve prospěch přítele jako projev vrcholné 
křesťanské ctnosti. Téma zajímavě doplňuje a do širšího právního kontextu 
uvádí úvaha advokáta JUDr. Svejkovského. Doslov ke knize napsal pan Jiří 
Stránský, který se s Karlem Peckou znal ještě z uranového tábora Bytíz, kde 
si vzájemně četli a hodnotili své první literární pokusy. 

 
Autorovou prvotinou je rovněž „sociologický“ román VELIKÝ 

SLUNOVRAT, který začíná okamžikem příchodu na svobodu. Pojednává o 
dvou odlišných světech, nepřipravenosti čerstvě propuštěného politického 
vězně 50. let vystoupit z toho starého a zařadit se do světa nového. „Veliký 
slunovrat je sociologická studie o prvních dnech a týdnech po propuštění,“ 
píše v doslovu paní Jiřina Šiklová a dodává: „román je o stavu očekávání    
a současně neschopnosti orientovat se v životě po letech strávených 
v kriminále.“ Sám autor k tomu říká: „Cítil jsem se jako neplavec hozený do 
vody, byl jsem animální tvor, stále ve střehu a připraven na útok.“ Svou 
úvahu pak uzavírá slovy: „Náleželi jsme každý k jinému druhu zvířat a žili 
každý v jiné džungli.“ Jak odlišné ty dva světy jsou, vynikne v situaci, kdy 
po hospodské rvačce s přesilou čtyř proti jednomu si pomlácený hrdina, 
k údivu čtenáře, pochvaluje, jaká to byla krásná rvačka – horší je být nahý, 
svázaný a nemoci se bránit.                Daniel Pagáč 

 
P.S.: Jiřina Šiklová si Karla Pecky velice vážila a řadila jej do světové literatury po bok Solženicyna         

a Dostojevského. Aktivně, energicky a sobě vlastním originálním způsobem spolupracovala na novém 
reprezentativním vydání Velikého slunovratu, kterého se však bohužel už nedočkala. 

 
FILMOVÉ  PROMÍTÁNÍ – pondělí 22. listopadu 19h 

 
Srdečně zvu na společné promítání oceněného dokumentárního snímku, které proběhne ve farním sále 

Dukelských hrdinů 54, zvonek "učebny". Po promítání bude krátká beseda. Autorské právo filmu je ošetřeno. 
Prosím o dodržení platných protiepidemických předpisů. Děkuji.      Jan Rosypal, 728 830 925 

 
David Attenborough: A Life on Our Planet 

(Život na naší planetě), přírodopisný film, Velká 
Británie 2020, 83 min, české titulky. 

Známý dobrodruh a moderátor (který letos oslavil 
95 let) se ohlíží za svým životem a historií vývoje 
života na Zemi. Truchlí nad ztrátou divočiny i nad 
stavem ekosystémů a přichází s vlastní vizí budoucnosti; přináší naději a praktické rady. Snímek je 
mistrovským dílem svého autora a elegantní tečkou za jeho bohatou kariérou. 
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ADVENTNÍ  STŘEDY  V  KOSTELE 

 
Zveme vás do farního kostela o každé adventní středě 

k modlitbě ranních chval. Začínáme 1. prosince 2021. 
Společnou modlitbu začneme přesně v 7 hodin. Kostel pak 

bude otevřen pro osobní modlitbu do 7.30h. Kdo by se chtěl 
o modlitbě dozvědět více, může sáhnout po publikaci Breviář 
pro začátečníky i mírně pokročilé od Radka Tichého. Breviář 
je také ke stažení jako mobilní aplikace. 

 
Na ranní modlitbu se těší Jiří, kaplan     obrázek: ebreviar.cz              změny vyhrazeny 
 

ADVENTNÍ  KNIHOMOLOVÁNÍ 
 
Rádi čtete, ale celý rok nebyl čas? Láká Vás stihnout něco na 

poslední chvíli? Adventní knihomolování je dobrou příležitostí sáhnout 
konečně po knize.  

Je možné si zvolit, na které úvodní setkání přijdete.  
Nabízíme vám dvě možnosti: středu 24. 11. nebo pátek 26. 11., vždy 
od 18.45h v kostele. Zde se každý rozhodne, jakou knihu zkusí během 
adventu přečíst. Rádi Vám s výběrem pomůžeme, nebo zapůjčíme 
knihy z farní knihovny.  
Beseda o přečtených knihách se pak uskuteční 18. prosince na      

obrázek: pixers.cz              faře od 19h.        Jiří, kaplan 
 

PŮJDEŠ  S NÁMI  K PÁNOVU  OLTÁŘI?  ADVENTNÍ  SETKÁVÁNÍ  MINISTRANTŮ 
 
O všech adventních nedělích (tedy od neděle 

28. listopadu do 19. prosince) se bude konat 
v kostele svatého Antonína setkávání ministrantů.  

Pozvání platí pro ty, kteří již pomáhají službou 
pravidelně, jako i pro ty, kteří chtějí začít úplně od 
začátku. 

Program bude dělen podle věku a podle počtu 
účastníků. Začátek vždy v 9.05h, konec v 9.30h. 
Případné hlídání mladších ministrantů (věk 6 až 
11 let) bude zajištěno do 9.45h. 

obrázek: rkruskov.com  
Na programu bude praktické procvičení základních dovedností i seznámení s odbornými pojmy. Nebude 

chybět ani překvapení.                  Na setkání se těší Jiří, kaplan, a spol.  
 

ADVENTNÍ  PŮLHODINKY 
 
Již tradičně nabízí farnost sv. Antonína všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu 

na chvíli pozastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí.  
O koncertním provedení Rorátů v úterý 30. 11. od 19.30 v kostele sv. Klimenta pojednává jiný článek, 

zajímavou akcí podobného druhu budou i Adventní půlhodinky. Jejich obsahem jsou varhanní improvizace, 
doplněné duchovním slovem P. Pavla Semely. Doba adventní je dobou očekávání a přípravy na Vánoce        
a adventní témata nabízejí množství inspirujících momentů, jež se jistě odrazí ve varhanních improvizacích, 
z kterých se Půlhodinky budou skládat. Jste zváni do kostela sv. Antonína na 1. neděli adventní 28. 11. 
v 17.00, na varhany bude improvizovat Miroslav Pšenička. Srdečné pozvání platí i pro druhou Adventní 
půlhodinku, při níž bude improvizovat na 3. neděli adventní 12. 12. od 17.00 Jakub Janšta. 

Všichni zájemci o krásnou hudbu a modlitbu prostřednictvím hudby jsou srdečně zváni. Vstupné je na 
všech dobrovolné.        MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína 
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RORÁTY  A  „DĚTSKÉ  RORÁTY“  U  SV.  KLIMENTA 

 
Jednou z forem přípravy na oslavu Vánoc, během advetnu, jsou bezesporu Roráty, které po staletí naši 

předkové v tomto období pravidelně zpívali. 
Pod pojmem roráty si většinou vybavíme adventní písně z Kancionálu, možná Staročeské roráty, které se 

zpívají při mši během adventu, ze starých malinkých zpěvníčků. Avšak tyto verze, jsou jen pozůstatkem 
toho, co roráty skutečně byly. Celé Roráty v původní nezměněné podobě si budete moci vyslechnout           
a zazpívat při koncertním provedení u sv. Klimenta v úterý 30. 11. 2021 od 19.30, kdy je zahraje soubor 
Ritornello.  

Při „dětské rorátní mši“ budeme zpívat z těchto rorátů pouze část, protože celé roráty není možné, 
vzhledem k změněné pokoncilní liturgii, při mši provést. Budeme se však držet oné původní verze. Melodie 
písní zazní v té podobě, jak je zpívali naši předkové před čtyřmi sty, či více, lety. Kromě písní se zde objeví   
i chorály, které uvádějí vždy novou myšlenku a písně ji pak v mnoha slokách komentují. A kromě toho 
budou písně doprovázet nejen varhany, ale i další nástroje, housle, flétny, cello a další, tak jako za dob 
literátů, jejichž bratrstva roráty provozovala.  

Hrát i zpívat bude nejmladší generace naší farnosti a k nim se připojíme i my všichni ostatní. S dětmi 
roráty nacvičujeme při dětském sboru ve středu po náboženství. Ve středu odpoledne budeme roráty zkoušet 
i s hudebníky, kteří budou Roráty hrát. A proto, kdo by se k nám chtěl z dalších dětí připojit, neváhejte 
mne kontaktovat.    

Přijďte si zazpívat Roráty a naladit se, uprostřed vrcholícího předvánočního shonu, na adventní notu 
spolu s našimi dětmi. Mše sv. se zpěvem Rorátů se koná v sobotu 18. 12. 2021 od 7.30 v kostele             
sv. Klimenta, v Kostelní ulici. Přespávání dětí na faře, které Roráty doprovázelo, se tentokrát konat nebude. 

MgA. Miroslav Pšenička regenschori kostela sv. Antonína (psen@centrum.cz, 777 089 932) 
 

PŮJDETE  S NÁMI  DO BETLÉMA? 
 

Zveme naše farníky ke druhému ročníku modlitební štafety za naši farnost i za obyvatele a instituce Prahy 7.  
 
Během vzácné doby adventu bude možnost přivítat v domácnosti ikonu Josefa a Marie na jednu noc. 

Od soboty 27. listopadu bude naše církev prožívat dobu adventu, která má za cíl připravit celého člověka 
na osobní setkání s Pánem.  

A dobře víme, že jde hlavně o dárky. Vždyť toužíme být 
obdarováni natolik, že se na Ježíšovy narozeniny připravujeme 
pěknou řádku dní dopředu.  

Tato modlitební štafeta chce pomoci právě snaze přijmout dar 
osobního hlubokého vztahu s Bohem a tím žít i další rok. 

Připojte se do modlitební štafety na jeden adventní den pomocí 
formuláře, který bude již od 20. listopadu k dispozici v sakristii 
kostela po každé mši svaté. 

Do vybraného dne napište hůlkovým písmem své jméno 
a telefonní kontakt. Poznamenejte si také kontakt na člověka v řadě 
po Vás a s ním se včas domluvte na předání ikony.  

Ikonu můžete předat u sebe doma, nebo ji zanést na domluvené 
místo. Pokud je to jen trochu možné, předávejte si ikonu (až) 
odpoledne nebo večer. Ikona bude požehnána a vyslána na cestu po 
našich domovech v předvečer adventu, tedy 27. listopadu při 
večerní mši svaté.  

Ikonu, prosíme, vystavte na pěkném místě ve Vaší domácnosti 
a pomodlete se u ní za naši farnost, její budoucnost i potřebné lidi 
apod… Poslední rodina ji doprovodí k Betlému na mši 24. prosince.             Jiří a Jiří 

 
PS: Letos bude po našich domovech putovat nově vyhotovená ikona, kterou na dřevo poctivě napsal náš 

jáhen Jiří Beran. 
Kdyby se něco stalo, kontaktujte nás na čísle 723 303 770. Rádi zodpovíme Vaše dotazy. 
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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. Účast je třeba předem domluvit. 
 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. 

 
KALENDÁŘ  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA  PRO  NEJBLIŽŠÍ  OBDOBÍ: 
 
 V pondělí 22. listopadu od 19h na faře – promítání dokumentárního filmu Život na naší planetě, viz FL str. 7. 
 V úterý 23. listopadu v 18h – poutní slavnost u sv. Klimenta, nebude večerní bohoslužba u sv. Antonína. 
 Středa 24. nebo pátek 26. listopadu v 18.45h u sv. Antonína – knihomolování, blíže FL str. 8. 
 Neděle 28. listopadu u sv. Antonína po mši sv. v 10h – první synodální setkání. Více FL str. 2. 
 Neděle 28. listopadu v 17h u sv. Antonína – 1. adventní půlhodinka. Více FL str. 8. 
 Úterý 30. listopadu v 19h – Roráty v provedení souboru Ritornello, více FL str. 9. 
 Neděle 5. prosince u sv. Antonína po mši sv. v 10h – mikulášská nadílka pro děti. 
 Neděle 12. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. adventní půlhodinka. 
 Ve čtvrtek 16. prosince v 19.30h u sv. Antonína – pořádá MČ P7 koncertní provedení Rybovy České 

mše vánoční. 
 V sobotu 18. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – mše sv. se zpěvem Rorátů (účinkují děti), více FL str. 9. 
 V sobotu 25. prosince v 17h u sv. Antonína – Čeští madrigalisté: zpívání u jesliček. 
 Adventní středy 1., 8., 15. a 22. prosince – ranní chvály u sv. Antonína v 7h. Více FL str. 8. 
 Adventní neděle 28. 11., 5., 12. a 19. prosince v 9.05h – u sv. Antonína setkávání ministrantů, viz FL str. 8. 
 Adventní putování do Betléma – od soboty 27. listopadu do pátku 24. prosince. Více FL str. 9. 

 

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 14. listopadu 2021. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 6. prosince 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. 


