
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 9/2021 

 
Adventní změna šatníku  
  
Na druhou neděli adventní mě zaujalo první liturgické čtení z knihy proroka Bárucha 

začínající slovy: „Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se     
v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha          
a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného.“ (celý text Bár 5, 1 – 9) Rád bych se s vámi 
podělil o pár myšlenek, které mě nad ním napadly.  

Už druhým rokem je náš život poznamenán koronavirem, v mnoha směrech jsme 
vytrženi z běžného fungování, ze způsobu života, na jaký jsme byli zvyklí. Někdo je 
ochromován strachem o zdraví a život svůj či svých blízkých, někdo těžko snáší omezení    
a cítí se být zbavován svobody a naše společnost je čím dál rozdělenější. Překvapivě je 
naše situace a to, jak se v ní cítíme, v mnohém podobné situaci Božího lidu v 6. století před 
Kristem. Většina Izraele je odvlečena do babylonského zajetí a hrstka je ponechána 
v Jeruzalémě. A právě z vyhnanství do Jeruzaléma míří slova útěchy z knihy Báruchovy. 
Možná mohou být povzbuzením i pro nás.  

Čím nás tedy utěšuje a k čemu nás zve? Jde to jen tak „svléknout ze sebe roucho žalosti     
a soužení“? Neznamenalo by to strkání hlavy do písku či lakování reality na růžovo? Není to 
pozvání k nezdravému vytěsňování našich emocí? Ta poněkud vzletná slova nás nezvou 
k prostému převlečení žalu a frustrace radostí. Jádro povzbuzení je ve zkušenosti Božího lidu, 
že i v zajetí na ně Bůh pamatuje. Připravuje cestu nejen ven, ale také k hlubší zkušenosti s jeho 
milosrdenstvím a slávou. I v naší situaci na nás Bůh pamatuje, i pro nás připravuje cestu.  

Pointou obrazu převlečení je pozvání, abychom odložili to, co je naše, a nechali se 
obklopit tím, co je Boží. Nemusíme zůstat zasekaní ve svých představách o správném         
a spravedlivém řešení a v naštvání na ty, kdo to vidí jinak, ale můžeme se otvírat 
spravedlnosti, která prýští z Něj. Nemusíme se utápět ve svých úzkostech, smutcích, 
frustracích, můžeme se otvírat jeho slávě, kterou nás chce zahrnout. Můžeme se radovat ve 
světle jeho velebnosti a milosrdenství.  

Požehnané adventní převlékání!      Váš Pavel Semela, farář 
 

CÍRKEVNÍ  SYNOD:  SPOLEČNÁ  CESTA  POKRAČUJE.  DALŠÍ  SETKÁNÍ  V  NEDĚLI  12. 12. 
 

První vykročení na pouti, k níž všechny katolické věřící na celém světě 
pozval papež František v projektu synody o společenství, spoluúčasti         
a poslání církve, má za sebou i naše farnost svatého Antonína.                  
V symbolickém termínu, o první adventní neděli 28. listopadu, jsme           
v širším a otevřeném kruhu společně poprvé reflektovali vlastní motivaci   
i možné cíle synodní cesty. Vzhledem k doslova globální dimenzi i značné 
hloubce všech okruhů navrhovaných k diskusi jsme se shodli na tom, že 
vybereme jedno pro nás ústřední téma, které nejen v naší farnosti 
považujeme za nejdůležitější, a tomu se budeme dál věnovat.  
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Z celkem deseti synodních kapitol padla volba na sérii otázek pod společným titulem – "Naslouchat". 

Okruh, který Biskupská synoda ve Vatikánu v přípravných dokumentech definovala i takto: "Naslouchání je 
první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou 
přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas 
menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání         
v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?"  

I tyto naléhavé otázky si tedy chceme dál klást společně a dál chceme i v našem společenství hledat 
možné odpovědi. Přitom jistě nemůžeme zůstat a nezůstaneme zcela uzavřeni jedinému okruhu synodních 
témat. "Ujmout se slova" anebo "Vést dialog v církvi a ve společnosti", to jsou jen dvě další kapitoly 
projektu, které na "naše" téma naslouchání jednoznačně navazují. Postupovat budeme tak, jak je pro aktuální 
synodu navrženo, a tak, jak jsme už úspěšně vyzkoušeli na prvním setkání. Na společnou modlitbu naváže 
krátká reflexe zásadních otázek od všech zúčastněných. Tu doplní společná meditace a hledání možného 
resumé. Srdečně všechny zveme k dalšímu synodnímu setkání. Tentokrát nikoli v kostele, ale v učebnách na 
faře,na Dukelských hrdinů 54, a to už o nadcházející neděli 12. 12. 2021 od 19h. Setkání se bude řídit všemi 
platnými protiepidemickými opatřeními. S ohledem na jejich možný vývoj jsou přirozeně možné i změny     
v organizaci schůzky. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky po mších na konci týdne a ti, kdo jste ve farním 
emailovém distribučním seznamu, také případné oznámení k tomuto tématu.            Tomáš Šponar  

 
V  NEDĚLI  5.  PROSINCE  PŘIŠEL  DO  NAŠÍ  FARNOSTI  SV.  MIKULÁŠ 
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CO  JE  MI  LÍTO… 
 
Dne 19. 11. navštívil náš kostel – svoji bývalou farnost – pan biskup Václav Malý. Náš regenschori 

Miroslav Pšenička vyučuje mladé varhaníky pro celou diecézi a pan biskup si vybral právě náš kostel pro 
předání osvědčení o absolvování dvou- a víceletého varhanického kurzu asi dvaceti absolventům. Měl k nim 
–  a vlastně i k nám – nádhernou promluvu. A nás farníků se této mše sv. nezúčastnilo o moc víc než dvacet. 
To je smutné. A přitom oznámení bylo nejen ve Farních listech, ale i ve Zpravodaji pražské arcidiecéze.  

A to není jediná smutná věc. Ve farnosti probíhají kromě mší svatých také různé duchovní i kulturní 
akce.... a zájem farníků je rovněž nevelký. 

A do třetice: Na google skupině farnosti probíhá skoro nepřetržitě diskuze o čistotě v okolí kostela. 
Zástupci farnosti se dohodli s lidmi očekávajícími peníze, že tito budou stát až pod schody kostela. 
Samozřejmě oni to nedodržují (po vykázání jsou během 5 minut zpět). Je mi líto, že to není dodržováno ani 
ze strany přispívajících. Proto PROSÍM, když už, tak dávejte penízky až pod schody. Jistě to pomůže. 
DĚKUJI!!!            B.M. 

 
P. S. Žádný pomocník na úklid kostela – třeba i příležitostný – se zatím neohlásil. 
 

LISTOPADOVÉ  REMINISCENCE 
 
Den veteránů, u nás veteránů všech válečných konfliků, rudé vlčí máky jako symbol padlých, zima, hlad, 

utrpení fyzické a duševní, miliony lidských obětí, výročí transportu do Terezína, prodloužený listopad 
odpustků za duše … 

Třeba těch z koncentračních táborů. Osvětim nebyl největší likvidační tábor. Ty čistě vyhlazovací tábory, 
nejznámější Treblinka, byly ukryty v polských lesích. Po počátečním chaosu všechny etapy hrůzného divadla 
byly sladěny tak, aby vše probíhalo hladce – příjezd transportu, do ,,sprch“ plynových komor, kremace, 
vyklizení prostoru – než přijede další transport, aby přesun do ,,sprch“ mohl proběhnout bez potíží, bez 
podezření na skutečný účel … I náš národ měl být v případě vítězství Německa zlikvidován. Mnozí ztratili 
víru, „Bůh nebyl“. Nelze ale nezmínit například víru svědků Jehovových. Práce vykonávali poslušně „pro 
Jahveho“ – když to tak dopouští, tak to má tak být, i na smrt šli „za Jahveho“. Činnost zmiňovaných táborů 
byla ukončena po vzpouře zajatců a vězňů, kteří byli využíváni na udržení chodu tábora. 

Manipulace společenského vědomí postupovala a postupuje pomalu. Německo využívalo antisemitismu  
a ideálu nadčlověka, naše společnost využívá strachu. Není v tom určitá podobnost? Svoboda byla těžce 
vydobyta. Chraňme si ji. Veteránů a pamětníků ubývá, je třeba oživovat historickou paměť.  

Nade vším je ale naše svoboda a naděje dětí Božích, ty si nesmíme nechat vzít. Největší nadějí je, že Pán 
splnil svůj slib a seslal dlouho očekávaného Vykupitele. Ve ztišení adventu obnovme svou křesťanskou 
radost.                   Irena Červenková 

 
SNĚHULÁK 

 
To bylo zase ráno: 

8:00 – postavil jsem dětem sněhuláka 
8:10 – okolojdoucí feministka začala křičet, že jsem šovinista, protože jsem nepostavil sněhulačku 
8:30 – postavil jsem ke sněhulákovi i sněhulačku 
8:33 – sousedka si začala stěžovat, že má sněhulačka odhalená prsa 
8:40 – homosexuální pár odnaproti se vyjádřil, že jsem měl postavit spíš dva sněhuláky 
8:50 – vegani přes ulici začali pokřikovat, že mrkev je jídlo a neměla by se používat jako ozdoba.  Ještě, 
           že to nejsou frutariáni 
9:04 – byl jsem nazván rasistou, protože je sněhový pár bílý 
9:05 – soused muslim křičí, že by sněhulačka měla mít aspoň šátek 
9:20 – někdo volá policii, že by koště mohly děti použít jako zbraň 
9:30 – odvážejí mě na místní oddělení policie 

   10:20 – ptají se, jestli nemám nějaké komplice 
   11:00 – k odpovědnosti se přihlásil islámský stát…         z internetu 
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JAKO  MUŽE  A  ŽENU  JE  STVOŘIL 

 
Úprava rodných listů (viz Farní listy 8/21) díky společnému tlaku na ministra v demisi Jana Hamáčka      

a jistě i zásluhou modliteb neprošla. Zůstává „matka“ a „otec“. Bohu díky!               – ci – 
 

BÝT  PASTÝŘEM  (Lk  2) 
 
„Tati, já nechci být pastýřem!“ volal Josip vzdorovitým hlasem do svátečně nazdobené místnosti. Slavil 

ten den své dvanácté narozeniny a celá rodina se shromáždila, aby je spolu s ním oslavila. Josip měl radost, 
ale zároveň se trochu bál, protože věděl, že rodiče dnes rozhodnou o jeho budoucím povolání. 

Bylo zřejmé, že i on, stejně jako jeho starší bratři, se bude 
muset stát pastýřem, protože otec měl velké stádo ovcí. 
Takové stádo dá mnoho práce. Už jako děti museli pomáhat. 
Měli poznat práci a zvykat si na ni. Ve dvanácti letech 
přecházeli do učení k tatínkovi. 

Ale Josip nemohl ovce vystát. Měl odpor k jejich zápachu 
a bekotu. Ovčí mléko ani ovčí sýr mu vůbec nechutnaly.      
A teď by se měl stát pastýřem a zasvětit svůj život ovcím? 
Ne, to opravdu nechtěl! Byl by špatným pastýřem! 

Hovor utichl. Všichni se dívali na Josipa. Táta řekl: „Vím 
to. Vím, proč máš odpor k našim ovcím.“ – „Proč, tatínku?“ 
zeptala se mladší sestra, která měla s Josipem soucit.  

„Když byly Josipovi asi tři roky, přehnalo se přes něj stádo ovcí. Pastýř, který ovce vedl, malého neviděl, 
a tak ležel náš Josip na zemi a ovce běžely přes něj. Naštěstí se mu nestalo nic vážného, ale trvalo dlouho, 
než se z úleku vzpamatoval a překonal šok. 

Ale nyní se stává dospělým, a tedy ví, že mu ovce nechtěly ublížit a ani v budoucnu mu neublíží.“ 
„Josipe,“ řekla maminka láskyplně, „my všichni ti rozumíme. Ale jednou už jsou prostě ty ovce tatínkovy 

a my všichni žijeme z jejich chovu. Zkus to alespoň, snaž se. Pokud se najde v budoucnu něco jiného, tak 
můžeš vždycky práci změnit.“ A tatínek dodal vážně: „Podle zákona jsi dospělý. Všichni dospělí musí někdy 
dělat něco, co se jim nelíbí. Opravdu dospělý je ten, který to dokáže, a dělá to dobře.“  

Josip se podvolil. Věděl, že stejně nemá jinou možnost. „Tak mě alespoň nech pracovat v noci,“ prosil 
tatínka, „noční hlídku bych mohl zvládnout. To ovce spí a musím jen dávat pozor, aby byl klid.“ „Dobře, pro 
začátek to tak uděláme,“ řekl tatínek. A tak Josip vždy pomáhal pastýřovi, který měl noční hlídku. Pobyt 
venku na poli se mu líbil, rád rozdělával oheň a staral se o to, aby nevyhasl. Učil se poznávat hvězdy na 
obloze a měl z toho radost. O ovce se moc nestaral. 

A pak přišla noc, na kterou už nikdy nezapomněl. O půlnoci se najednou rozjasnilo. Ze světla se vynořil 
anděl a promluvil k pastýřům: „Nebojte se, neboť vám zvěstuji velikou radost…Dnes se vám narodil Spasitel 
v Davidově městě, je to Kristus Pán! A to vám má být znamením: Najdete dítě v plenkách položené do jeslí.“ 
A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi!"  

Josip s ostatními pastýři spěchal do Betléma. Po cestě dumal: „Proč by měl ležet syn Davidův, Spasitel, 
který pochází od Boha, v jeslích? Aha, nemá to být to znamení, o kterém mluvil anděl?  To je opravdu divné. 
Vždyť se to k sobě nehodí! Náš budoucí král – a jesle!“ 

Když přišli na ohlášené místo, našli všechno tak, jak řekl anděl. Skutečně tu byl chlév, ale všechno bylo 
jinak, než jak to Josip znal. Byl to sice chlév, ale takový světlý, laskavý, veselý! Josip byl pohnut: „Opravdu 
– Bůh přišel k nám.“ A společně s ostatními pastýři se klaněl dítěti a vůbec mu nevadilo, že leželo v jeslích. 

Když přišli domů, zcela naplněni tímto zážitkem, řekl tatínek: „Velmi rád bych rodině donesl z chléva 
čerstvé mléko, ale jsem tak unavený. Teď už to nezvládnu.“ Josip se nabídl: „Já nejsem vůbec unavený, rád 
to udělám!“ A vzal džbán, šel, podojil ovci a nalil mléko do džbánu. A vůbec se při tom necítil špatně! Bylo 
to poprvé, kdy byl u ovcí rád. Už necítil odpor, ale viděl v duchu chlév a v něm malého Ježíše s rodiči. Tak 
moc se těšil, že ho znovu uvidí, že už vůbec nemyslel na sebe.  

„Bůh musí mít nás pastýře velmi rád,“ myslel si Josip, „že zrovna nám daroval toto poselství!“ 
Barbora Thielová 
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BETLÉM 
 
Snad také stával o od 19:00 Vánocích betlém v kostele vašeho dětství. I byli tam tři králové, Jezule, pastevci 

s ovečkami, takové malé domečky těch pastevců, kudrnaté stromy a všechno, co si kdo umí představit. A vy 
jste na té kráse mohli oči nechat. Vzpomínám-li nyní, co se nám na věci tak líbilo, myslím, že to hlavně byla 
kouzelná okolnost, že to všechno bylo tak maličké. Tajemná poezie betlému je v tom, že je drobný. Jeho 
pohádková krása je ve zmenšení všech rozměrů. Představte si, že by byl betlém udělán z pětimetrových panáků. 
Myslím, že by budil spíše hrůzu než nadšení.  

Často tvrdíme, že jsou u nás malé poměry. Jsme nepochybně malá země s malými prostředky, ale to se 
nám kupodivu nezdá být něčím kouzelným a poetickým. Vrací-li se člověk z ciziny, shledává najednou, že 
se Stvořitel u nás příliš nerozmáchl a nevyhrnul si rukávy: spíše pracoval v drobném, trpělivě robě chlumy             
a rovinky, mírné řeky a zavřené obzory. A že člověk, který po něm přišel, se rovněž nerozmáchl, nýbrž 
rozkrájel zemi na drobné čtverečky polí a místo tvrzí si postavil domečky mezi drobnými jabluňkami            
a slívami. A tu člověk, který vraceje se domů vidí toto vše, vydechne s nadšením, že je to jako betlém.  

Ano, je tomu tak: Jsme malá země, ale nejsme okouzleni tím, že jsme malá země. Jsou u nás malé 
poměry, ale všemožně se zdráháme vidět v tom poetickou přednost, hodnou zvláštní chvály a lásky. Naše 
prostředky jsou skromné a maličké, ale nám se nezdá být pohádkovým úkolem zařídit z nich maličký a čistý 
betlém. Spíše si myslíme, že se musíme rozmáchnout a zařídit nejprve pětimetrové nebo stomiliónové 
Centrální nebo Reprezentační Úřady, Instituce a Veřejné Budovy. Čeho jsme tím dosáhli, není velikost, 
nýbrž jakýsi zmatek. Shledáváme najednou, že betlém je příliš malý.  

Chce-li Čech něco pomilovat slovem, nazve to zdrobnělinou. Má-li rád svou zahradu, nazve ji 
zahrádkou a má-li rád svou sklenici, řekne jí sklenička. […] Ale jelikož nemáme dost něžně rádi svou 
zem, nemluvíme o chudé, drahé zemičce, nýbrž o prestiži, reprezentaci před cizinou a jiných nejméně 
pětimetrových veličinách. I betlém se reprezentuje před cizinou. Ale reprezentuje se tím, že je malý, ač 
„nikoli nejmenší mezi knížaty judskými“. Dokonce nereprezentuje se nějakou novou radnicí, nýbrž starým 
chlévem. Nereprezentuje se před cizinou nějakou padesátičlennou vítací delegací, placenou z peněž 
chudých ovčáků, nýbrž padesáti chudými ovčáky, kteří zadarmo projevují svou radost a účast s událostí ve 
chlévě. Reprezentuje se vhodně tím, že tam na novorozeně dýchá vůl a osel, zvířata skromná a užitečná, 
místo, aby na to dítě dýchali dva slavnostní řečníci. Je to zkrátka betlém spokojený s tím, že je malý,         
a pravící světu: Pojďte se podívat, jak je to hezké, když dovedeme být malí a chudí. A svět se dívá a může 
na tom oči nechat.  

Zařizujeme se špatně ve velkém, místo abychom se zařizovali dobře v malém. Nikdy zajisté nevyrosteme 
na velmoc, ale je velmi pravděpodobno, že budeme malým kouskem řádu evropského nebo světového. Pak 
nám nebude platna žádná lokální a národní megalomanie, žádná mocenská okázalost, ale bude nám platno 
všechno, co budeme umět.  

Není těžko žít jako chudí a malí, přiznáme-li si upřímně, že jsme chudí a malí. Dobrá, nejsme-li 
Babylónem, buďme chutě a hrdě Betlémem. Nějaký ten spasitel se narodí i dnes spíše ve chlévě než 
v mramorovém paláci nějaké velkopojišťovny.  

A netlačiž nás, že betlém je snad příliš malý pro nějaké ty tři krále od Východu. Horší je, je-li malý pro 
betlémské pastevce tím, že pro ně nemá krovu ani výživy. A tu jasnou hvězdu nahoře nikdy nezažehnete na 
státní útraty.                Karel Čapek (1924 In O věcech obecných čili Zóon politikon) 

 
ZPRÁVY  Z  CHARITY 

 
Jako každý rok i letos probíhá projekt Dárek pro každého, vzhledem k současné situaci má však jinou 

podobu. Na našich webových stránkách je seznam dárků se jmény dětí a seniorů. Seznamy poskytl OSPOD 
P7, azylový dům pro matky s dětmi a senioři, kteří jsou našimi klienty. Zakoupené a zabalené dárky je 
možné donést k nám na Charitu (Dukelských hrdinů 16) do 13. prosince 2021. 

Ke každému dárku dáváme také trochu vánočního cukroví a perníčků. Moc by nám pomohlo, kdyby se 
našla dobrá duše, která by nám pomohla s pečením. Letos totiž máme téměř 300 dárků. 

Další z následujících akcí je tradiční Tříkrálová sbírka, která bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. 
Pokud by nám chtěl někdo pomoci s koledováním, velmi bychom to uvítali. Letos je také poprvé možnost 
zanechat kasičku např. v obchodě. Kdyby byl někdo ochoten umístit kasičku v nějaké organizaci, byli 
bychom také rádi. 
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Poslední z nadcházejících aktivit je zkušební provoz seniorského taxíku Taxík Maxík, který bychom rádi 

ve spolupráci s MČ Praha 7 spustili od počátku nového roku. Automobil nám bude zapůjčen nadací Konto 
bariery a lékárnou Dr. Max.  

Požehnaný advent a krásné vánoční svátky přeje               Jana Fajstavrová – ředitelka Charity 
 

DÁREK… 
 

Dostane-li někdo z vás pod stromeček dárek z Ikey, přidejte se k nápadu poslat panu řediteli na odchodnou dort v této 
podobě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK  SE  TOMU  ŘÍKÁVALO  –  OBŽERSTVÍ? 

 
Blíží se vánoční svátky, které můj strýc nazýval svátky žravými, tak mě napadlo, jak jsme na tom 

s pojetím vánočních svátků a s jídlem vůbec my. Existuje několikero hlavních hříchů, o nichž se příliš 
nemluví, ale zdá se, že je ochutnáváme popořádku všechny, abychom zjistili, co to dá. Smilstvo kralovalo 
poměrně dlouhý čas, ale teď už je jasné, že obžerství převzalo žezlo. Na všech televizních i jiných kanálech 
se od rána do večera vaří, kdejaká buchta má větší sledovanost než všechny vraždy, ve vaření se soutěží, být 
dnes kuchařem je nejspíš kariéra k nezaplacení, papání má už i své kněze a biskupy, kteří vychovávají          
a tepají své stádečko kuchařů, používajíce k tomu téměř inkvizičních metod. Ošidit či připálit omáčku, 
dokonce připravovat jídlo z nekvalitních surovin je hřích, za nějž se nedává rozhřešení.  

Na každém rohu dnes seženete něco dobrého, cizokrajného a vábivého, takže populace tloustne                
a s pohrdáním pohlíží na své rodiče, kteří se celý život trápili nějakými dietami, poslouchajíce rady různých 
Dolečků, měřily si boky podle Twiggy a de facto si zkazili život. A něco na tom je. K snídani za našeho 
mládí byl čaj s rohlíkem, na svačinu chleba s máslem a nějakým trojúhelníčkem (sýr) a k obědu na nás ve 
školní jídelně čekaly buchtičky se šodó, které kluci s oblibou stříleli po holkách, když lžíci použili jako prak. 
Byl totiž pátek, hluboký komunismus, ale maso se nejedlo, protože pátek byl půst. Vypadá to, že půst je dnes 
zakázané slovo, žijeme přece jenom jednou, tak proč se omezovat. Jídlo se stalo králem a z trůnu ho hned tak 
někdo nesesadí. I sesazené smilstvo mu totiž přichází na pomoc. Z různých seriálů a jiných narážek dnes        
i školačky vědí, že pozvání na večeři neznamená jenom tu večeři, ale je obdařeno skrytým, při tom však 
docela jednoznačným erotickým nábojem.  

Výjimkou jsou stále ještě naše kruhy, kde se odjakživa vařilo farářům, zvali se na oběd  i na večeři           
a jediné, co hrozilo, byla tichá pošta, jež od rodiny k rodině sdělovala, co má pan farář rád, a ten chudák měl 
pak pětkrát do měsíce kachnu s bramborovým! knedlíkem. Jednou jsem našemu bývalému faráři, dnes 
biskupovi Václavu Malému, něco uvařila, a protože nebyl doma, pověsila jsem mu jídlo na kliku. „To už 
nikdy nedělejte!“ pokáral mě, když jsem se dožadovala prázdných hrnců. „Někdo mi to jídlo ukrad!“  

Krást se nemá, ale o tom teď nebudeme mluvit. Jako vzpomínka mě ta příhoda nepohoršuje, ale naopak 
dojímá pro svou přímočarost a jednoduchost. Jídlo – ať jakékoliv – je dobré sníst, protože jídlo je od toho, 
aby se snědlo a zahnal se jím hlad. Nebo ne? Má se jídlo fotit a obrázek posílat na všechny strany? Není to 
trochu hloupé? I když jídlo pověšené na kliku jsem si vyfotit měla, jako předmět doličný. Jenže tenkrát ještě 
mobily nebyly. My v těch dřevních dobách jenom věděli, že jíst se má s mírou a debužírovat v pátek jako ve 
svátek nás vlastně ani nenapadlo. Jsme už taková generace prosťáčků.  A že láska prochází žaludkem? No – 
jak která.                   Věra Eliášková 
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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. 
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ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  

 
 P. Semela – Vánoční bohoslužby, včetně půlnoční, budou slouženy v kostele, pokud to epidemiologická 

situace dovolí.  
 J. Fajstavrová, Charita – Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 16. ledna 2022. 

– dárky pro potřebné, na webu Charity Holešovice možnost vybrání a zakoupení dárků. 
– projekt „Nejdřív soused“. Pokud je ve vašem okolí senior, resp. osoba potřebující pomoc, je vhodné nebýt 
   lhostejný a obrátit se na Charitu nebo na J. Berana či J. Runda, kteří mají bližší informace. 

 Jiří Šťastný a P. Semela – informace z  jednání Ekonomické rady farnosti: 
– nová střecha na kostele sv. Klimenta stála cca 1,3 mil. (cca 40% farnost, cca 60% magistrát hl. m. Prahy) 
– pro objekt Dukelských hrdinů 54, který spravuje správní firma, bude vybrán profesionální předseda SVJ. 
– byt farnosti na Černém Mostě čeká převod do osobního vlastnictví. 
– většina příjmů farnosti jsou sbírky a dary, nyní menší kvůli covidu, dík za platby poukázané převody.  

 Příští setkání PRF se uskuteční 6. 1. 2022 v 19.15 ve farních místnostech. 
 
 
KALENDÁŘ  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA  PRO  NEJBLIŽŠÍ  OBDOBÍ: 
 
 Neděle 12. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. adventní půlhodinka. 
 Neděle 12. prosince v 19h na faře – synodní setkání. 
 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).  
 V sobotu 25. prosince v 17h u sv. Antonína – Čeští madrigalisté: zpívání u jesliček. 
 Adventní středy 15. a 22. prosince v 7h – ranní chvály u sv. Antonína.  
 Adventní neděle 12. a 19. prosince v 9.05h – u sv. Antonína setkávání ministrantů. 
 Adventní putování do Betléma – od soboty 27. listopadu do pátku 24. prosince.  
 

 

Bohoslužby  v  kostele  sv.  Antonína  ve  vánočním  období: 
 
 
pátek    24. 12. 2021  Vigilie Narození Páně        15.30 (zvláště pro rodiny s dětmi) 

Narození Páně               24.00 – půlnoční  
sobota  25. 12. 2021  Slavnost Narození Páně       10.00, 18.00  
neděle  26. 12. 2021  Svátek svaté Rodiny         8.00, 10.00 a 18.00 
              obnova manželských slibů při všech mších sv.  
pátek   31. 12. 2021  zakončení občanského roku       15.30 – mše sv. na poděkování za uplynulý 

  rok a s prosbou o ochranu v novém roce  
sobota   1. 1. 2022  Slavnost Matky Boží Panny Marie  10.00, 18.00  
čtvrtek  6. 1. 2022  mše ze Slavnosti Zjevení Páně        12.00 , 18.00 

          svěcení vody, kadidla a křídy při všech mších sv. 
 
Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí 20. 12. do středy 22. 12. 2021 od 15.00 do 18.00 hodin. 
 
Slovanský betlém můžete navštívit od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 denně od 10 do 19 hodin. Na Štědrý den a na 
Silvestra pouze od 10 do 17 hodin. 
Od 2. 1. do 2. 2. 2022 je betlém přístupný podle pravidelných otvíracích hodin kostela. 
 

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. prosince 2021. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 10. ledna 2022. 
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 
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