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Už není nikoho potřeba 
  
Snad jediným pravidlem dnešních časů je změna. Zítřejší je skoro zastaralé ve světle 

blížícího se pozítří, a co trvá déle než týden, je nudné. Možná radost z očekávaných 
novinek střídá zvadlé aktuality… 

Má rychlost dopad i na duši člověka, nebo se týká jen toho tělesného? Člověk může 
nosit různé oblečení, ale zvyky a názory jen tak nepřevlékne. Rychlost jej možná donutí 
k reakci, ale o to více pak touží po klidu, aby mohl zhodnotit, co se děje okolo něj i v něm. 

Lidské bytosti nestačí jen „rychlý čas“ práce, pohybu a aktivity. Nitro volá také po 
„pomalém čase“, kdy jedinec zakouší kontakt jak sám se sebou, tak s tím, co jej obklopuje,    
i s Trojjediným. 

Kněz pak má být ten, kdo druhé zve k zastavení a setkání s tím, co je v člověku trvalé. 
Nemá ani tolik dávat odpovědi, jako vzbuzovat otázky a uvádět tazatele na pravou cestu 
k poznání. 

Proto se staví farní kostely i kláštery, proto existují společenství tíhnoucí ke službě          
i k modlitbě. Jedni potřebují druhé. 

K sounáležitosti s církví, farností i městem a k moudrému životu rád žehná Jiří, kaplan 
 

SYNODÁLNÍ  PUTOVÁNÍ  POKRAČUJE,  ZVÁNI  JSOU  VŠICHNI:  DALŠÍ  SETKÁNÍ  V  NEDĚLI  16. 1. 2022 
 

 V závěru uplynulého roku jsme se už dvakrát sešli, abychom se jako 
farnost společně pokusili rozvinout otevřený a široký dialog v rámci  tzv. 
synody o synodě. Z témat, která před nás postavily přípravné dokumenty, 
jsme v listopadu za naši farnost vybrali okruh s titulem "Naslouchat"      
nebo šířeji "Umíme (si) v církvi naslouchat?" V další etapě jsme se        
pak v polovině prosince pokusili  vymezit nejpodstatnější výzvy spojené             
s nasloucháním a výsledkem jsou naše tři finální okruhy:  

 Důležitost naslouchání Bohu: jako výchozí princip  
 Překážky v naslouchání: strach, negativní zkušenosti i absence naslouchání 
 Pozitivní zkušenosti: naslouchání jako lék na rozkol 

Ty zahrnují mimo jiné i tak důležité otázky jako to, jak naslouchat druhým lidem i Bohu a jak se připravit 
a otevřít k naslouchání… Jak zpracovat zkušenosti s odmítnutím, jak se překlenout přes možné bariéry ve 
farnosti či v církvi…  Na synodální cestě pak chceme pokračovat právě tím, že se dál společně pokusíme 
hledat možná řešení a východiska. A nakonec je i konkrétně formulovat.  

Budeme o tom mluvit způsobem, který umožňuje zapojení širšího společenství debatujících. Každý tak 
dostává časově vymezený, ale dostatečný prostor na dané téma, které otevíráme společnou modlitbou a uzavíráme 
krátkým rozjímáním. Srdečně zváni jsou všichni, i ti, kdo se předcházejících setkání nemohli zúčastnit. 

Sejdeme se opět v učebnách na faře, Dukelských hrdinů 54, od 19h, a to už o nadcházející neděli       
16. 1. 2022. Setkání se bude řídit všemi platnými protiepidemickými opatřeními. S ohledem na jejich možný 
vývoj jsou přirozeně možné i změny v organizaci schůzky.              Tomáš Šponar 
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DĚTSKÉ  RORÁTY 
 
Když mi v pátek 17. prosince zavolala Veronika Hádková, jestli bych nedoprovodila dětské roráty, byla 

jsem trochu zaskočená. Nejdříve jsem s úsměvem zavzpomínala na dobu, kdy jsme vše nacvičovali               
s Mirkem Pšeničkou s dosti dlouhým předstihem. Vše muselo být naprosto precizní a dokonalé, ani jedna 
nota vedle. :-)  

Letos to bylo trochu jiné. Dozvěděla jsem se, že roráty proběhnou hned druhý den, a na zkoušku jsme se sešli 
doslova pár hodin přede mší. Usedli jsme ke svým nástrojům a s odhodláním, aby vše dopadlo co nejlíp, jsme se 
vrhli na zkoušení. Podmínky jsou ve studeném kostele dosti těžké, zvláště pro muzikantské uši při ladění. 

Povzbuzení ke hře nám dodávalo cukroví a hlavně perfektní vedení Veroniky. Ráno jsme doladili nástroje 
i poslední úpravy a mohlo se hrát. Myslím, že nakonec se roráty vydařily a všichni zúčastnění si je užili. 

Maky Šimerová 
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FARNÍ  E-MAILOVÁ  ADRESA 

 
Milí svatoantonínští spolufarníci, 
již od roku 2014 v naší farnosti funguje e-mailová skupina, díky které mezi sebou můžeme jednoduše 

komunikovat a sdílet informace. Tato skupina má sloužit především jako rychlý prostředek šíření informací   
o farních akcích. Informace se ihned rozlétnou na více než 160 e-mailových adres. 

Vás, kteří ještě nejste členy e-mailové skupiny, tímto zvu, abyste se k ní připojili. Do skupiny se není 
třeba nijak složitě registrovat, stačí pouze poslat e-mail na adresu: farniakce@svatyantonin.cz a o zbytek se 
postarám. O úspěšném přiřazení do skupiny dostanete e-mailovou zprávu. 

Jak to funguje: každý přihlášený člen může posílat zprávy na adresu: 
svatyantonin@googlegroups.com. Tato zpráva bude automaticky rozeslána všem členům skupiny. Na tuto 
adresu může posílat e-maily pouze ten, kdo je členem skupiny. Když napíše e-mail někdo, jehož                   
e-mailová adresa není v databázi, tak se jeho e-mail nerozešle – ochrana před spamy. Členové skupiny 
navzájem nevidí své e-mailové adresy, ale pouze adresu toho, kdo odešle skupině mail.  

Pokud nebudete chtít dostávat e-maily ze skupiny, stačí se z odběru jednoduše odhlásit – na konci každé 
hromadné zprávy. 

Vy, kdo máte Google účet, si můžete (po přihlášení) na adrese: 
https://groups.google.com/forum/?hl=cs#!forum/svatyantonin zobrazovat i starší příspěvky a diskuze. 

 
Přeji vám pevné zdraví, mnoho trpělivosti a sil od Pána ke zvládnutí této nelehké situace a zůstaňme ve 

spojení!           Honza Rund 
 

CHCEME  ZLEPŠIT  INFORMOVANOST  V  NAŠÍ  FARNOSTI 
 
Milí svatoantonínští spolufarníci, 

jsme velká farnost, ve které probíhá řada různých akcí. Leckdy je však obtížné v krátkém čase předat 
informace o akcích k většímu počtu farníků. Na pastorační radě farnosti jsme se tímto problémem zabývali   
a chceme se zaměřit právě na lepší informovanost v rámci naší farnosti. 
 
Ve farnosti používáme především tyto komunikační kanály: 
 
Farní listy – v tištěné podobě k dispozici v kostele + elektronicky na webu farnosti 
(https://www.svatyantonin.cz/farni-listy/) 

Webové stránky farnosti – https://www.svatyantonin.cz 

Ohlášky v závěru bohoslužeb – pro přítomné návštěvníky bohoslužeb 

Facebookový profil farnosti – https://www.facebook.com/SvatyAntonin 

Sdílený farní kalendář – zvolit bit.ly/farnikalendar (zároveň je součástí úvodní stránky farního webu) 

Farní e-mailová Googlegroups – https://groups.google.com/g/svatyantonin - členové skupiny dostávají 
informace e-mailem, zájemci o připojení ke skupině pište na adresu: farniakce@svatyantonin.cz 

Youtube kanál farnosti – https://www.youtube.com/channel/UC86yDUbD9wJdB8VdnQyo_8Q/featured  

Twitterový účet – v tuto chvíli chystáme 

Nástěnky, letáčky a plakátky v kostele – sledujte, prosím 

Osobní kontakt – důležitý prvek při předávání informací:-) 

Vzhledem k tomu, že každý informační kanál spravuje jiný farník, nebyla dosud zajištěna plynulá distribuce 
informací mezi těmito kanály. To bychom chtěli v budoucnu změnit. Při včasném zaslání informace              
o chystané akci (text, letáček, plakátek) na adresu: farniakce@svatyantonin.cz, zajistíme její zveřejnění výše 
zmíněnými způsoby. 
Takže tedy, kdo ve farnosti organizujete nějakou akci a chcete, aby se o ní dozvědělo co nejvíce farníků, 
neváhejte a napište.          Honza Rund 
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TY  JSI  SNAD  Z  DVOJČAT 

 
Manželství mých rodičů nebylo šťastné a tak ani mé dětství nebylo nijak barvotiskové. Přesto po letech 

na všechny vzpomínám s láskou, protože to vlastně ani jinak nejde. Rodina, předci, to všechno je součástí mě 
samotné a smířit se s jejich chybami nebo jejich špatnými rozhodnutími znamená smířit se nejen s nimi, ale   
i se sebou. 

Nikdy mi nešly počty, natož matematika. Můj táta ekonom mě tedy doučoval, a pokud jde o výsledky, 
nakonec docela s úspěchem, protože jsem odmaturovala z matiky za tři. Jeho pedagogické postupy se však 
neslučovaly vůbec s ničím. Křik a pláč byly nedílnou součástí každého vyučování a já si připadala jako 
poslední blbec s IQ tykve, což táta vždycky stvrzoval svou oblíbenou hláškou: „Ty jsi snad z dvojčat, tolik 
blbosti na jednoho!“ 

Po letech, to už jsem byla vdaná a naši rozvedení, jsem podstoupila vážnou operaci, po níž mi bylo 
sděleno, že už nebudu mít další děti. Ze smutku mě vytrhla paní doktorka, která se ke mně po anestézii 
spiklenecky naklonila: „Víte, že jste z dvojčat?“ Začala jsem se smát, načež paní doktorka, v domnění, že 
pláču, mě začala utěšovat: „Ale ničeho se nebojte, zbytky toho druhého jsme bez následků odstranili.“ Tehdy 
jsem tátovi všecko odpustila a došla k přesvědčení, že „tatínek vždycky ví, co dělá.“ 

Ale vážně: je dobré rodičů si vážit, i když to jde někdy ztěžka. Je dobré, aby děti věděly, že táta je hlava 
rodiny, a ještě lepší by bylo, kdyby se tak skutečně choval. Bylo by rovněž dobré, kdyby o tom byla 
přesvědčená i maminka, i když si u toho může šeptat leccos o krku, který tou hlavou kroutí. Ale jenom 
šeptat. Proč? To jistě všichni víme, dokonce je to i v desateru. Bůh tak rozhodl, a tenhle tatínek teda určitě ví, 
co dělá.                    Věra Eliášková 

 

RODINA  JE  JAKO  KOBEREC 
 
Rodina je jako koberec  
s původně originálním vzorem  
postupně sešlapaným až ošuntělým.  
 
Těch nohou a těch šlápot 
každodenním životem. 

Vzor je však stále patrný. 
I přítomný ve své jedinečnosti 
a nevšednosti. 
Z koberce se však může stát i 
létající koberec. 
Tu a tam se kus vytrhne a odletí. Ale vzor 
zůstává.  

A pak div se světe 
koberec odněkud zase 
přiletí. A odletí pro změnu 
jiný kus 
Nezbývá než čekat, že se 
létající kusy 
někdy scelí.            Karel Makonj 

 

LETOŠNÍ  MOTTO:  „ZTRÁTY  A  NÁLEZY“ 
 
„Dokonalé manželství je hlavně o dvou nedokonalých lidech, kteří to jeden s druhým nevzdali.“ 
 
Jako již každým rokem ve valentýnském týdnu probíhá i letos 14. 2. – 20. 2. 2022 Národní týden 

manželství. Společně oslavujeme, jak moc pro nás manželství znamená, a já připomínám, že se 
v duchovním spojení za manželství svá i jiná modlíme: „S láskou ve spojení s ostatními Věřím v Boha, 
Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci.“ 
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Na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz se nechme inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat 

ještě lepší nebo obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo: 
 Možná jsme v našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu najít a obnovit. 
 Není manželství strašákem, díky kterému máme pocit, že ztrácíme mnoho ze své nezávislosti, 

svobody, životního stylu a možností? Co jedinečného naopak ale v manželství získáváme? Co 
nalezneme tím, že něco ztratíme nebo se toho vzdáme? 

 Nepomáhá nám manželství ztratit iluze o sobě samých a lépe porozumět sobě ve svých údolích         
i vrcholech – najít sami sebe? 

 Jak najít vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo se ztratily úplně? 
 Jak se vyrovnat se ztrátou partnera, kterou během epidemie prožilo mnoho manželů, a najít sílu jít 

dál? 
 Jak najít nový směr v manželství, když naše děti vylétly z hnízda a my ztratili středobod, jemuž 

jsme věnovali většinu naší péče a energie?“         Irena Červenková 
 
Obrázek rodiny namalovala pro Farní listy Sofie Ryantová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĚTY  K  ROZJÍMÁNÍ,  Z  NEDĚLNÍHO  EVANGELIA 
 
Když se vrátím k myšlence nedělního evangelia, zakusím v rozjímavé modlitbě růžence jednotu s ostatními. 
Na Vaše přání překládám další tajemství desátků, které sestavil prof. Peter B. Steiner a které vycházejí 
z letošního nedělního cyklu C.  
 

3. neděle v mezidobí (23. 1.) …který předčítal v synagoze z proroka Izaiáše 

4. neděle v mezidobí (30. 1.) …nad kterým se pohoršovali lidé v Nazaretě 

5. neděle v mezidobí (6. 2.) …který povolal rybáře Šimona k následování 

6. neděle v mezidobí (13. 2.) …který blahoslavil chudé, hladové a plačící   

7. neděle v mezidobí (20. 2.) …který nás vyzývá k lásce k nepřátelům a odpouštění 

8. neděle v mezidobí (27. 2.) …který naše jednání přirovnává k ovoci na stromu 

Popeleční středa (2. 3.) …který nás vyzývá postit se s radostnou tváří 
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1. neděle postní (6. 3.) …který byl pokoušen od ďábla na poušti 

2. neděle postní (13. 3.) …který byl na hoře proměněn 

3. neděle postní (20. 3.) …který nám předkládá podobenství o neplodném fíkovníku 

4. neděle postní (27. 3.) …který nám předkládá podobenství o ztraceném synu 

5. neděle postní (3. 4.) …který neodsoudil cizoložnou ženu 

Květná neděle (10. 4.) …který byl při svém vjezdu do Jeruzaléma oslavován jako král 

Velký pátek (15. 4.) …který byl pro nás ukřižován 

Neděle velikonoční (17. 4.) …který z mrtvých vstal 

2. neděle velikonoční (24. 4.) …který svým učedníkům přislíbil Ducha svatého 

3. neděle velikonoční (1. 5.) …který pověřil Petra pastýřskou službou 

4. neděle velikonoční (8. 5.) …který je sjednocený s Otcem v nebesích 

5. neděle velikonoční (15. 5) …který nás vyzývá k vzájemné lásce 

6. neděle velikonoční (22. 5.) …který nám přislíbil svůj pokoj 

Nanebevstoupení (26. 5.) …který na nebe vstoupil 

7. neděle velikonoční (29. 5.) …který nám zjevil nebeského Otce  

Seslání Ducha sv. (5. 6.) …který Ducha svatého seslal 
 

Toto je již třetí pokračování. Víte, neměl jsem v úmyslu jej překládat, ale pokud poslouží tomu, pro kterého 
jsou stávající „tajemství“ těsná, a modlitbu růžence obohatí, jsem rád. Kéž se stane tak ještě více modlitbou 
rozjímavou, biblickou!               Jiří Beran, jáhen 

 
OBRÁCENÍ  SVATÉHO  PAVLA  (Skutky apoštolů 9) 

 
Očekáváme návštěvníky z Jeruzaléma. Pro nás Židy, kteří žijeme v Damašku, je to vždy něco výjimečného. 

Protože chrám v Jeruzalémě je také naším domovem ve víře. Co se děje tam, je důležité i pro nás. 
Dostali jsme zprávu, že bratr mého otce, tedy můj strýc Nadap, k nám chce přijet se svým kamarádem 

Saulem. Saul je farizeus. Slyšeli jsme, že se vší silou postavil za židovský zákon a že odmítal, ba nenáviděl 
novou víru, kterou hlásal jistý rabín Ježíš z Nazaretu. Tento rabín byl sice zabit, ale jeho přátelé tvrdili, že 
žije, že ho viděli a že musí šířit jeho učení. 

Právě tyto stoupence nového učení pronásledoval Saul s velkým hněvem. Vtrhával do jejich domů           
v Jeruzalémě a nechával jejich obyvatele odvléct před veleradu, která je trestala. Tito však byli rozptýleni po 
celé Svaté zemi, protože rabín učil všude. 

Nyní chtěl Saul přijít k nám do Damašku, aby zajal další Ježíšovy učedníky. Můj strýc Nadap ho 
doprovázel s dalšími Židy horlivými v dodržování zákonů a chtěli bydlet u nás.  

Jenže to přišlo úplně jinak. 
K našemu velkému překvapení tam nebyl žádný vítězný bojovník za židovské právo, ale němý, zlomený, 

slepý mladík, kterého bylo třeba vést. Můj strýc nám řekl, co se stalo: krátce před Damaškem muže náhle 
obklopilo světlo, bylo jako blesk z nebe, ale nezmizelo hned. Saul padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, 
proč mě pronásleduješ?“ Zmohl se jen na odpověď: „Kdo jsi, Pane?“ Hlas řekl: „Já jsem Ježíš, ten, kterého 
pronásleduješ. Vstaň, jdi do města, tam ti bude řečeno, co máš dělat.“ 

Můj strýc a ostatní společníci byli velmi šokováni. Slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal, jak mu 
bylo řečeno, ale byl slepý, a tak ho vzali za ruku a přivedli ho do našeho domu. 

Nebyl to příjemný host. Nemluvil, odmítal jídlo a jen dumal. Trvalo to tři dny a nevěděli jsme, co s ním. 
Pak k němu přišel muž, který řekl, že se jmenuje Ananiáš. Dostal od Boha osvícení a zároveň rozkaz. 

Saul poslouchal. Ananiáš na něj vložil ruce a řekl: „Bratře Saule, Pán mě poslal, Ježíš, kterého jsi potkal na 
cestě sem. Znovu uvidíš a budeš naplněn Duchem svatým!“ 

Stal se zázrak: Saul byl náhle schopen znovu vidět. Byl jako proměněný, plný života a vděčný a požádal 
jej o křest. Ananiáš byl šťastný a chtěl pouze vodu. Přinesl jsem mu malý džbán, z něj vylil Saulovi na hlavu 
vodu a řekl vážně: „Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Zůstali jsme beze slov. Jaká 
moc se tu ukazovala? 
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Poté, co Saul, který si nyní říkal Pavel, něco málo snědl a vypil pohár vína, se jeho síly pomalu obnovily. 

Teď chtěl všem říct o svém štěstí. 
Vešel do synagogy a prohlásil, že Ježíš je Syn Boží. Posluchači se samozřejmě rozčílili a řekli: „Není to 

ten muž, který chtěl v Jeruzalémě zničit každého, kdo vzýval to jméno? A nepřišel je sem svázat a přivést 
před velekněze?“ Pavel odpověděl: „Ano, jsem to já a žádám vás o odpuštění. Nic lepšího jsem neznal, ale 
nyní mě Duch svatý naučil pravdě: Ježíš Nazaretský je Kristus! Miluji ho a přál bych si, abych vás všechny 
mohl přesvědčit, stejně jako ON sám přesvědčil mě!“ 

To způsobilo velký zmatek. Ale my, naše rodina, jsme uvěřili a nechali se poučit o učení rabiho 
Ježíše, protože jsme byli svědky Pavlovy změny a viděli jsme, jak velká je nyní jeho láska. 

Barbora Thielová 
 

ON  SNÁŠÍ  VŠECHNY  NAŠE  NEDOKONALOSTI 
 
Ráda se s vámi podělím o úryvek z promluvy Řehoře Velikého na knihu Ezechiel II 1,5.                    – ve – 
 
Ve stavbě nese jeden kámen druhý. Každý kámen spočívá na nějakém jiném. Právě tak tomu je i v církvi. 

Musíme se navzájem snášet, aby se tak prostřednictvím přispění všech do stále větší výšky zdvihala budova 
lásky. Prostřednictvím trpělivosti jsme sjednoceni vzájemnou láskou. Podobně jako já nyní snáším chování 
těch, kteří jsou poněkud neomalení, tak zase mne museli tolerovat ti, kdo mě předešli v bázni před Pánem. 
Celou váhu budovy ale nese základ a tím základem je náš Vykupitel, jenž na sobě nese břímě nás všech. On 
snáší všechny naše nedokonalosti.                   Řehoř Veliký 

 
POSTNÍ  PŘÍMĚSTSKÉ  EXERCICIE 

 
 
 
Příměstské exercicie proběhnou v naší farnosti od pondělí 21. do 
pátku 25. března včetně. 
Další informace očekávejte v únorovém vydání FL. 
 

Jiří Zeman, kaplan 
 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  

 
 P. Pavel Semela poděkoval za uspořádání vánoční liturgie, zvláště ocenil hudební složku, kdy rodina 

Veroniky Hádkové a Libor Mašek zastoupili nemocného Miroslava Pšeničku. Poděkování patří i službě 
v sakristii, která zajišťuje, aby kostel mohl být otevřen. 
 

 Připomínka Dne nemocných (památka Panny Marie Lurdské 11. 2.), ve farnosti v neděli 13. 2. při mši    
sv. o desáté hodině bude možné přijmout svátost nemocných.  
 

 P. Jiří Zeman seznámil PRF s plánovanými Příměstskými exerciciemi. Bude to pět večerů s modlitbou     
a přednáškami na téma Církev.  
 

 Tomáš  Šponar informoval o farním setkání na synodální téma „naslouchání“, které proběhlo 12. 12. 2021 
za účasti 12 osob. Důležitost naslouchání Bohu, překážky v naslouchání, strach a obavy…Další setkání je 
plánováno na 16. 1. 2022 v 19h na faře.  
 

 Služby a úklid v kostele – diskutované téma nejen v e-mailové skupině. K tématu se vrátíme na příští 
PRF, kam pozve P. Semela kostelníka Josefa Horníka. 
 

 Jan Rund upozornil na nedostatečnou informovanost o akcích – farních, ale zejména těch, které nejsou 
organizovány farností a konají se u sv. Antonína nebo u sv. Klimenta. Jan Rund se stane koordinátorem – 
informace o všech akcích je potřeba posílat jemu. Více viz FL str. 3.  
 

 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 3. 2. 2022 v 19.15 ve farních místnostech. 
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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: kostelecka7@seznam.cz, tel. 605 229 096  
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: 
 
 Neděle 16. ledna v 19h na faře Dukelských hrdinů 54 – synoda o synodalitě – farní setkání/dialog. 

Více viz FL str. 1. 
 

 18. až 25 ledna – Týden modliteb za jednotu křesťanů. 
 

 V pondělí 24. ledna 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích – Ekumenická 
bohoslužba, pořádá Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR.  
 

 Pátek 11. února – Světový den nemocných. 
 

 Neděle 13. února při mši sv. v 10h – udílení svátosti nemocných. 
 

 14. až 20. února – Národní týden manželství. 
 

 21. až 25. března – Příměstské exercicie. 
 

 Neděle 29. května – biřmování u sv. Antonína. 

 

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 16. ledna 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 7. února 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 
pište na adresu: farniakce@svatyantonin.cz. 


