
 
ROČNÍK: XXXI FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 2/2022 

 
Únorový  úvodník 

  
Únor jsme začali svátkem Uvedení Pána do chrámu. Úvodník na tento měsíc začněme 

číst jako uvedení do reality. Připomeneme si Den nemocných: není podobně jako celá 
společnost nemocný každý z nás? 

I ten, kdo má dobrý cholesterol, správný tlak, nic v něm zrovna nebují, je přinejmenším 
trochu ne – mocný. Nedávno jsem byl svědkem: paní nakupovala v masně spoustu uzenin 
a bůček a vzápětí jsem ji viděl v lékárně, kde požadovala něco na cholesterol. Zážitek, 
který ilustruje naše problémy v jiné oblasti. Zahlcení sdělovacími prostředky, 
(anti)sociálními sítěmi oproti klidnému soustředění a obrácení mysli k Němu, tedy 
k modlitbě. Pěstovat v sobě srdce, které odposlouchává tep Ježíšův a nebojí se zachvět nad 
znamením doby. Rovnoměrnost, střídmost. Slovo, které se stalo Tělem, se chce totiž stát      
i tělem v nás! Taková je naše podobnost s Bohorodičkou… 

Světový den nemocných je právě v den památky Matky Pána, která v Lurdech prosté 
dívence ukázala pramen. Dodnes Jeho pramen působí úlevu, uzdravení. Přeji nám všem 
odvahu se k Němu přiblížit.  

Dřív byla v liturgickém roce doba „předpostní“. Už teď může začít doba přípravy na 
Popeleční středu. Přejme si navzájem, abychom byli Pánu nápomocní, anebo abychom Mu 
v tom alespoň nepřekáželi.                    Jiří, jáhen 

 

FARNÍ  SYNODA  O  NASLOUCHÁNÍ  NEJEN  V CÍRKVI  MÍŘÍ  DO  FINÁLE 
 
Skupinu našich farníků, která se utvořila kolem aktuálně probíhající 

synody o synodalitě, a vybrala k debatám téma naslouchání, čeká 
závěrečné setkání s cílem připravit a uzavřít podklady pro národní 
organizátory synody podle zadání. To zahrnuje společnou formulaci tří 
klíčových slov, která dané téma nejlépe vystihnou. A také hledání 
společné odpovědi na otázku, co "Bůh praví církvi dnes?" a to v jediné 
větě. Rovněž výběr jedno osobního písemného svědectví k tématu 
naslouchání a především krátký text, který přinese to nejzásadnější ze 
setkání této konkrétní synodní skupiny. Závěrečná schůzka je plánována už na tuto neděli 13. února            
na 19:00 na faru.                   Tomáš Šponar 

 

SETKÁNÍ  „ÚTERNÍ“  SYNODÁLNÍ  SKUPINKY 
 
25. ledna se uskutečnilo první setkání naší synodální skupinky. Po úvodní modlitbě s prosbou o vedení 

Duchem svatým jsme si z deseti doporučených otázek vybrali hlasováním diskusní téma č. 3 Ujmout se slova – 
všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. Společně jsme 
diskutovali o třech otázkách, které vnímáme jako velice aktuální, ale doposud jsme neměli příležitost o nich uvnitř 
jakéhokoliv křesťanského společenství otevřeně promluvit.  
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U první otázky Co nám brání mluvit odvážně, otevřeně a odpovědně, zejména v církvi? jsme společně 

dospěli například k těmto odpovědím: pseudokřesťanská výchova, která vede k pokrytectví a brání mluvit 
otevřeně a svobodně; primární důraz na morálku místo na živý vztah s Bohem; pocit nesvobody, nemožnosti 
říkat v církvi věci otevřeně (na rozdíl od světa mimo církev); pocit osamocenosti (pocit, že chybí partner 
v dialogu); strach z nepřijetí a předchozí negativní zkušenosti s nepřijetím (zejména ze strany církevní autority).  

Druhá otázka otevírala téma těžkostí v komunikaci a nesla s sebou další otázky: Jak sdělovat nekonfliktně, 
s láskou nepříjemné věci? Jak komunikovat kontroverzní témata?  

A konečně při hledání odpovědí na třetí otázku Co nás uschopňuje mluvit odvážně, otevřeně                     
a odpovědně? zaznělo například: důvěra ve vedení Duchem svatým, který dává správná slova ve správný čas  
(Lk 12,12; Jn 14,26); naslouchání Bohu v Písmu svatém, ve mši sv., v osobní modlitbě; spolehnutí se na 
Boha ve všem a v každé situaci; odevzdání se Bohu; nesoustředit se ve vztahu k Bohu na příkazy, ale na to, 
že je zdrojem naší radosti; mluvit nejen slovy, ale také (či v určitých situacích především) činy (příkladem); 
rozvíjet schopnost rozlišování. 

Při druhém setkání naší synodální skupinky 1. února se nám spontánně otevřelo nové téma Ujmout se 
slova podle 1Kor 14 neboli Charisma jako základní věc každého křesťana. Rozjímali jsme společně nad 
výzvou Písma svatého usilovat „o dary Ducha svatého, nejvíce o dar prorocké řeči“ (1Kor 14,1). Snažili jsme 
se hledat odpovědi zejména na tyto otázky, které pro nás ze slova Božího přirozeně vyplynuly: Jak to, že se 
v naší církvi neprojevují charismata, že neznám své charisma? Jak to, že v naší (místní / diecézní / katolické) 
církvi nejsou proroci a prorokyně, resp. o nich nevíme, jestliže v prvotní církvi i ve starozákonní době byli 
běžnou součástí společenství? 

Obě setkání jsme zakončili díkůvzdáním a Modlitbou Páně. 
 
Příští setkání naší synodální skupinky proběhne v pondělí 21. února 2022 od 19 hodin ve farních 

místnostech a je otevřené všem, kdo se chtějí také do synodálního procesu zapojit.  
Sama za sebe bych chtěla vyjádřit vděčnost Pánu, který mě do tohoto synodálního procesu pozval. 

Naplnila se tak má dlouhodobá potřeba poznat názory a zkušenosti dalších věřících. Tato setkání mě vnitřně 
obohatila a přinesla novou inspiraci. Přinesla mi poznání, že nejsem osamocena v mnoha svých pocitech       
a názorech ve vztahu k církvi a k víře samotné, a také, že takováto setkávání mohou významně posilovat 
nejen křesťanská společenství, ale i jednotlivce. 

S úctou                Marie Nováková, sboristka chrámového sboru u sv. Antonína  
 

SETKÁNÍ  SYNODNÍ  SKUPINKY 
 
Na úvod si dovolím začít slovy, která jsou obsažena v přípravném dokumentu k Synodě, v bodě č. 32,      

a která nám tak trefně připomněla v jedné farní debatě Lenka Maredová. „Cílem synody, a tedy této 
(synodální) konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, 
přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se 
jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu." 

V minulých dnech jsem se na pozvání Marušky Škarpové zúčastnila dvou setkání naší malé synodní 
skupinky, převážně ženského složení. Na prvním setkání jsme si společně vybrali (ano, měkké „i“, jeden 
muž byl přítomen 😊) téma Ujmout se slova. Mluvili jsme odvážně a otevřeně o tom, co nás uschopňuje a co 
nám brání mluvit v církvi a ve společnosti odvážně a otevřeně.  

Druhé setkání jsme zahájili (dva muži 😊) úvahou nad dvojverším z listu Korinťanům („Ať také u vás 
ženy ve shromáždění mlčí. Není jim dovoleno, aby se ujímaly slova. Spíše se mají podřizovat, jak o tom 
mluví Zákon. 1Kor 14,34-35). Abychom neopomněli kontext, přečetli jsme celou kapitolu, která pojednává 
především o daru prorocké řeči. Svatý Pavel vyzývá k usilování o tento dar. Zdá se nám to moc? Pro nás, pro 
obyčejné křesťany? Ale při křtu jsme byli všichni pomazáni na kněze, krále a proroky. Kam se ztratilo toto 
pomazání? Kam se poděla charismata? Proč se neprojevují (více neprojevují) v naší místní církvi, v církvi 
vůbec? Jsou určena pouze pro vyvolené? Pro klérus? Nemáme strach se nechat obdarovat? Nemáme strach 
jednat svobodně? Nemáme strach nést za své jednání zodpovědnost? Naše dvě setkání přinesla samozřejmě 
mnohem více otázek než odpovědí. A tak je to i správně. 

Po každém večeru jsem se cítila velice obdarovaná vzájemným sdílením. Sdílením v pravdě,                    
v naslouchání  jeden  druhému,  bez  odsuzování,  posuzování,  zadupávání  odlišných  názorů  do  země.  
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Jsem vděčná za tuto zkušenost otevřených srdcí, myslí i úst. Věřím, že se začíná dít něco důležitého – 

vykročili jsme na cestu, kterou má pro nás připravenu Duch svatý. Věřím, že dokud bude trvat naše sdílení                    
a naslouchání, bude synodální cesta pokračovat a již ji nic nezastaví. Hořčičné semínko bylo zaseto a jednou 
z něj vyroste nádherný strom, v jehož stínu najdou své pevné místo i ti, kdo dnes z různých důvodů živoří na 
okraji církve a společnosti. A naší silou nebudou argumenty, názory, tituly, moc, společenský status, ale 
radost z Hospodina. – To je můj sen.               Dana Wenkeová 

 
PO  STOPÁCH  PANA  PROFESORA  MACHOVCE 

 
Málokdo ví, že oblíbený učitel všech, kdo se zajímali o křesťanství a filosofii, působil jako varhaník 

v našem kostele. Jeho památku přiblížil v posledním Hobuletu pan Bc. Jaroslav Drobný, s jehož souhlasem 
použiji citace v následujícím článku. Co stálo na počátku vývoje myšlení tohoto nositele vyznamenání Pavla 
VI., které mu udělil za úsilí o dialog mezi křesťanstvím a ateismem? O čem jsem se s ním mohl bavit v naší 
sakristii, když mi bylo osmnáct? Nevím, zda by mě tenkrát fascinovalo jeho prorocké: „Buď se ve 21. století 
ekologická problematika stane základem dialogu celoplanetárního lidstva, nebo žádné 22. století nebude!“ 

 
„Důležitým okamžikem Machovcova života byla, podle jeho vzpomínek, návštěva kláštera v Emauzích, 

kam ho otec ještě v předškolním roce zavedl. Ohromila ho benediktinská liturgie i samotné místo. Již v té 
době pochopil, že nejde o nějaké dětské hry, ale o skutečně velkou věc, které se snažil porozumět.“   

Jak aktuální pro naši snahu o krásnou liturgii! 
 
„Člověk může cítit mravní odpovědnost i za svého odpůrce. Dialog nesmí být pouze diskuzí pozice s jinou 

pozicí, snahou dát jinému svou pravdu, ale jde spíše o to, zcela se rozevřít protivníkovi nejen se svými 
silnými argumenty, ale i se svými slabostmi a obtížemi.“   

Synodální cesta církve tyto myšlenky potvrzuje šedesát let po jejich napsání! 
 
„Na jeho semináře do Prahy a na konferenci do Mariánských Lázní na jaře 1967 zavítali mj. německý 

psycholog Erich Fromm, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století Karl Rahner nebo francouzský filozof 
Roger Garaudy. S dalšími osobnostmi – s Karlem Barthem, Ernestem Blochem či mladým Karolem Wojtylou, 
budoucí hlavou katolické církve, se Machovec potkával na svých cestách po světě, na které byl často zván.“   

Zklamání z komunistického hnutí, těžkosti v osobním životě, hledání smyslu: „Tehdejší oficiální 
komunismus měl zásadu: žij a užij, vydělej si a měj se. Jenomže já kladl otázku: Proč? Co teď, když jste       
u moci, v čem je teď smysl života?“ Píše ostrý dopis proti okupaci vojsk v roce 1968. Odvolání z univerzity. 
A samozřejmě vyloučení z komunistické strany. V roce 1969 mu papež Pavel VI. uděluje vyznamenání za 
dialog mezi křesťanstvím a ateismem. 

 
„Když mě po dvaceti letech práce na univerzitě vyhodili, protože jsem odmítl odvolat své přesvědčení, že 

srpen 1968 byl hnusnou okupací, a pak dlouho živil sebe i rodinu soukromými hodinami, jediný vůbec, kdo 
měl odvahu dát mi trvalou práci, byl katolický kněz P. František Kohlíček v Holešovicích.“  

P. Bohumil Kolář vzpomíná: František prof. Machovcovi nabídl, že může dělat varhaníka v holešovickém 
kostele, a on se tím několik roků živil. Oni to zase všechno vyslídili, protože sledovali i Machovce, a žádali 
Františka, aby ho okamžitě propustil. A on na to: „Já nemohu, nemám k tomu žádný důvod, protože on plní 
své povinnosti podle smlouvy“. Potom Františkovi hrozili, že mu seberou státní souhlas. Celou záležitost pak 
řešil osobně kardinál Tomášek. Pod poslušností ho nakonec František propustil, ale řekl mu, aby u sv. 
Antonína nadále vypomáhal. Tak oficiálně tam byl zaměstnán nějaký jiný varhaník, ale často ho zastupoval 
Machovec, kterého František platil stejně jako před tím, protože Machovec z toho byl živ. Ovšem nakonec 
přece jenom to vyvrcholilo tím, že Františkovi sebrali státní souhlas. (k 31. 12. 1982 – pozn. JB)    

Pan profesor Machovec vykonával práci varhaníka v našem kostele od roku 1973. Roku 1977 jako jeden 
z prvních podepisuje Chartu 77. „Vzali mi telefon a pak mi ho za čas zase vrátili, protože zjistili, že se bez 
něj špatně odposlouchává“. 

 
„Koncem sedmdesátých let došlo ke smutné změně v Machovcově soukromém životě. V roce 1978 zemřela 

jeho bývalá žena Markéta, o kterou se v posledních letech jejího života pečlivě staral a v jejích závěrečných 
dnech jí byl stále nablízku.“ 
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V atmosféře Palachova týdne v lednu 1989 promlouvá na Václavském náměstí a připomíná nenásilnou 

cestu Mahátmy Gándhího. Listopadovou revoluci prožívá v nadšení spolu se studenty. Začátkem roku 1990 
byl opět přijat jako profesor na Filozofickou fakultu, tedy po dvaceti letech – jak sám při svém vyloučení 
kdysi předpověděl.  
 

„Smrti se člověk nemusí bát, to se každému podaří hned napoprvé.“ 
Odešel hned na první pokus v nedožitých sedmdesáti osmi letech. Ve strašnickém krematoriu se s ním biskup 
Václav Malý na jeho výslovné přání rozloučil modlitbou Páně.   

„Ježíš pro moderního člověka“ – kniha, která byla připravena v roce 1969 k distribuci, byla zakázána. 
Vzkaz dnešku: lidé, čtěte! 

Jiří Beran, jáhen 
 

SAUL  V  DAMAŠKU,  ÚTĚK  Z  DAMAŠKU  (Skutky apoštolů  9,20 - 25) 
 
 „Chlapče, pojď se mnou a ukaž mi svou synagogu!“ Tohle mi řekl náš host Saul poté, co se najedl a napil 

a překvapivě rychle nabral síly. Byl pokřtěn Ananiášem, Ježíšovým učedníkem, a nyní z něj vyzařovala síla   
a radost. 

"Rád," řekl jsem a cítil se důležitě a trochu hrdě, že si mě vybral pro tuto malou službu. Jistě se tento 
podivný host chce nyní modlit v synagoze a děkovat, že mohl znovu vidět, pomyslel jsem si. O to víc mě 
udivilo, že hned v synagoze požádal, aby směl mluvit k Židům. Rádi mu to dovolili, protože to byl slavný 
muž jako Žid a farizeus, věrný zákonu. Saul ale nevykládal zákon, jak od něj všichni očekávali, ale prohlásil 
Ježíše Nazaretského za Mesiáše. Řekl: "On je Syn Boží"! A neřekl: "Byl to Syn Boží," ne. Řekl, že Ježíš žije 
a že s ním, se Saulem mluvil, a že sám Ježíš mu vysvětlil své učení o svém poslání a o Nejvyšším. Měl jsem 
radost, když jsem to slyšel, protože věřím, že se to stalo během těch tří dnů slepoty, které tak proměnily jeho 
názor. Ale Židé, kteří to slyšeli, se rozzlobili: „Není to ten muž, který chtěl v Jeruzalémě zničit každého, kdo 
vzýval to jméno? A copak je nepřišel svázat a přivést k velekněžím?" 

Zpočátku byli velmi zmatení. Snažili se se Saulem hádat, ale on vystoupil a dokázal jim z Písma, že Ježíš 
Nazaretský je Kristus, Pomazaný Nejvyššího Otce. 

A tak několik Židů se stalo jeho následovníky a zároveň s tím i našimi přáteli, protože naše rodina si 
Saula zamilovala. 

Ale většina Židů byla proti němu a proti novému učení rabiho Ježíše. Saul trpělivě vysvětloval: „Také 
jsem žil v tomto omylu a velmi toho lituji. Dokud mě Ježíš sám nepotkal a neosvítilo mě jeho světlo, byl 
jsem stejný a uvažoval jsem stejně. Musíme se modlit za Židy, aby se nad nimi také smiloval.“ 

Ale Židé chtěli Saula zabít. Jen ještě nevěděli, jak na to. V každém případě se střídali ve střežení 
městských bran Damašku, aby jim nemohl utéct. 

„Musíš rychle opustit Damašek,“ řekl můj otec Saulovi, „ale přes stráže se nedostaneš. Už jsi příliš 
známý. Co budeme dělat?“ Odvážil jsem se říct: „Mám nápad. Co kdybychom ho pustili přes městskou zeď 
v koši na laně? Dole by mohl čekat jeho kůň se stejným doprovodem, který ho sem přivedl.“ – „To je dobrý 
nápad,“ řekl můj strýc, „mne a ostatní přátele jistě propustí bránou. Nic proti nám nemají. A pak počkáme za 
městem, až se setmí a Saul k nám přijde." 

Byl jsem šťastný. Konečně nějaké dobrodružství. Hned jsem začal hled vhodné místo kousek od našeho 
domu. Pak jsem běžel k zelináři a podíval se na jeho košíky. Saul nebyl nijak zvlášť vysoký muž, snadno se 
vešel do jednoho z větších košů, který se dal zakrýt. 

A ještě téhož večera se plán uskutečnil. Táta opřel žebřík o městské hradby a největší koš, který jsme 
našli, byl připravený. Koupili jsme dlouhé, tlusté lano od výrobce provazů. 

Než Saul nastoupil do košíku, rozloučil se s námi: „Děkuji za vaše přátelství. Požehnání Nejvyššího ať 
zůstává s vámi! Už mi neříkejte Saule, říkejte mi Pavle, protože pro mě začal nový život!“ Vylezl na zeď, 
kde na něj čekal koš a deka. Jakmile se přikrčil v košíku, nebyl už vidět, ale košík byl těžký! Společně 
jsme ho nechali opatrně sklouznout po městské hradbě, dokud se lano neuvolnilo. Tehdy jsme věděli, že 
dorazil v pořádku. Ulevilo se mi, ale bylo mi i trochu smutno. "Co je to s tebou?" zeptal se táta. Posteskl 
jsem si: „Jaká škoda, že musel jít! Ztratili jsme dobrého přítele.“ Ale táta řekl: „Neztratili jsme ho. Přinesl 
nám víru. Spolu s Ježíšem Kristem máme i Pavla a jeho lásku, která s námi zůstává!“ 

Barbora Thielová, překlad Sofie O. 
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KONEC  DOBRÝCH  ZPRÁV 
 
Slyšíme poslední dobou ze všech stran, jak mnoho ubylo křesťanům oveček, o kolik procent se snížil 

počet těch, kteří se v průzkumech hlásí k nějaké křesťanské víře a proč duše chybí na nedělních 
bohoslužbách. Nevím, kdy bylo provedeno první seriózní sčítání, od něhož jako od základu se úbytek počítá, 
ale pravděpodobně na počátku 90. let, někdy těsně po převratu. Pak každým rokem počet klesá. Pokud jde    
o devadesátá léta, byla to doba převratná a tak si člověk uchovává ve vzpomínkách živé příhody. Tahle 
miniaktovka se odehrála tak tři čtyři roky před rokem 89 a má docela vypovídací hodnotu, pokud jde 
o nejrůznější statistiky.  

Ve vrátnici Divadla na Vinohradech čekala Jiřina Švorcová na nějakou návštěvu. Bylo dopoledne, před 
desátou hodinou, a herci přicházeli na zkoušku. Jeden po druhém, jako by se domluvili, vešli a směrem 
k vrátnici se obřadně uklonili: „Pochválen Pán Ježíš Kristus!“ Švorcová nereagovala, zvyklá poslední dobou 
na podobné provokace a držící se vyzkoušené zásady: Žádné válčení s kolegy v angažmá! – Jen tak 
mimochodem: Všichni ti odbojáři moc dobře věděli, jak se zdraví u křesťanů. To já, o nějakou tu generaci 
mladší, už nevěděla. Mnozí, toho času vyškrtnutí či vyloučení ze strany, své dětství prožili nejspíš v kostele  
a tak dobře znali kostelní názvosloví. Říkáte si možná: „No jo, herci, ti si potrpí na různé výstřelky…“ Jenže 
podobná nálada byla v celé společnosti! Nikdy český národ nestál tak na straně katolické církve (i církví 
jiných) jako v této době, kdy byla víra pronásledovaná. Všechno, co bylo zakázané, bylo totiž to pravé, to 
dobré, to úžasné. Nejen Amerika, nejen Západ, nejen technické vymoženosti, ale i křesťanské náboženství 
spolu s budhismem, jógou, čarováním “žítkovských bohyň“ a jiných magnetizérů a léčitelů se octly na 
seznamu žádaného artiklu…. Počet věřících nejspíš opravdu klesá. Ale pro statistickou důvěryhodnost 
musíme od počátečního stavu odečíst značný počet těch výše zmíněných chvilkových nadšenců                     
a opozičníků, kteří vítali společenskou změnu s prsty do V jako Pražské Jezulátko, aniž by věděli, že je to 
gesto právě jeho, zvonili klíči, očekávajíce ráj na zemi, aby pak po roce roztrpčeně říkali: „Že jsem si tu 
ruku, co zvonila klíči, radši neuříz!“ 

Celá léta po převratu slýcháme nabádání médií, abychom šířili dobré zprávy. „Jenom ty dobré, 
rozumíte?“ Jedna televizní stanice používá toto tvrzení dokonce jako hlavní logo.  

Nevím, co se stalo, že ze dne na den se teď šíří zprávy jenom špatné. Když posloucháte zprávy o Covidu 
19, musíte dojít k závěru, že doposud žijete jen nějakým informačním omylem. A poslední varianta? – 
Omicron není sice tak nebezpečný, ale taky se na něj umírá! Možná neskončíte v nemocnici, ale 
stoprocentně se nakazíte! Omicron je velmi nakažlivý! – O sociální sítě se zase postaral Bill Gates, který se 
rozhodl snížit počet lidí smrtonosnou vakcinací. 

A tak konec dobrých zpráv zaznamenala i církev: „Věřících znatelně ubývá!“… Jak s takovou zprávou 
naložit? Povolat odborníky na firmu v krizi? Zdá se, že už se to na mnoha místech po světě děje. Ale my, 
Čecháčci, kteří víme své, bychom možná měli zvolit jinou taktiku: tu svoji starou, opoziční, byť v opačném 
gardu. Církev totiž není firma, je to tělo Kristovo, živý organismus, který se kromě jiného řídí náladami lidí, 
jejich přesvědčením, láskami, mindráky, strachy a taky – vírou. 

A tak by se zkusmo mohlo začít říkat: „Přestože už dva roky řádí celosvětová pandemie, generace starých 
věřících vymírá nebo sleduje mši sv. v televizi, americké seriály do nás od rána do večera střílí, dětí se rodí 
málo a ty, co jsou, pokud nefetují, sedí u počítačových her, pornografie kvete na všech dostupných sítích – 
tak přesto přese všechno lidé ještě stále chodí do kostela!“ Navíc my, co jsme z Čech, a jsme tak trochu 
každý husita, byť katolického vyznání, my zase „na množství nehledíme!“ – Zprávy jsou různé. Pokud je 
„inženýři lidských duší“ vychýlí svévolně na tu nebo onu stranu, vždycky z toho nakonec vyjde statistika 
„přesných čísel s nepřesnými údaji.“ 

Pro úplnost mě napadá, že úbytek křesťanů může být pro někoho veskrze dobrou zprávou. Tak jistě. 
Jiřinka by měla radost. KSČ nezískala potřebný počet hlasů, ale její ideje (s neuvěřitelnou rafinovaností 
překabátěné) žijí dál! – Aspoň jedna „dobrá“ zpráva. 

                               Věra Eliášková  
 
PO  DEVADESÁTCE  MÁLOKDO  UMÍRÁ 
 
Náš farník, pan Dušan Ďurica, se 29. 1. dožil devadesáti let. Takový věk už stojí za zaznamenání, 
přinejmenším proto, že po devadesátce málokdo umírá, jak říkával pan biskup Škarvada. 
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Vezměme to od Adama. Kde ses narodil? 

Na východním Slovensku. V malé vesnici Krivany, na okraji Levočských vrchů. 
Zavzpomínej na dětství… 

Bylo nás 11 dětí a žili jsme u dědy. Děda měl krávy a ovce. 
Koně ne? 

Ne. Tak bohatý nebyl. Ale nikdy jsme neměli bídu. Tatínek pracoval v zahraničí a tak nás dostal na starost děda. 
A uživil nás. Naučil jsem se od něj všecko. Od šesti let jsem s ním chodil na pole. Měl jsem takovou kratší kosu, 
abych to zvlád.  Všecko jsme si vypěstovali. Do obchodu se chodilo jen pro sůl, cukr, petrolej a sirky. 

Takže se pekl chleba…? 
Jistě. Jednou týdně v sobotu. 7 pecnů, takových velikých. To byla hlavní obživa. 

A co ještě? 
Zelí a mouka. Zelí, to byl základ jídla na celou zimu. A mouku jsme mleli u těch z vesnice, kteří měli 
žernovy: dva kameny, mezi nimiž se mlelo zrní. A z toho odpadu se dělala polévka. 

To bys dneska draze zaplatil… 
To bylo bio! 

A někdo trpěl bídou? Že opravdu neměl co jíst? 
Jistě. To byli opravdoví žebráci. 

Dávali jste jim? 
Maminka jim vždycky dávala. Maminka byla svatá žena. A to neříkám proto, že to byla moje maminka. 
Mezi lety 38, 39 byla hospodářská krize a to znamenalo pro některé opravdovou bídu. Hodně Slováků 
odjíždělo do Ameriky za prací. Děda jako mladý taky odjel. V Americe pracoval v uhelných dolech, vydělal 
si na dům, který pak, když se vrátil domů, postavil. 

S vírou to na Slovensku nebylo tak obtížné jako v Čechách, ne? 
Moje maminka byla velmi věřící. Od ní mám základy víry. Spolu jsme chodili do kostela, kde jsem 
ministroval. Maminka byla členkou Společnosti sv. růžence. Každou neděli odpoledne jsme chodili do 
kostela na růženec. 

Vzpomínáš na pana faráře? 
Jistě! Byl to syn francouzského generála. 

 Francouzského? 
Po r. 1918 Francouzi budovali naši československou armádu. Pan generál přijel se synem a ten se pak stal 
knězem. 

Po obecné škole jsi šel asi studovat…? 
Ano, na gymnasium do Prešova, kde jsem bydlel ve františkánském klášteře. Pomáhal jsem tam v kuchyni    
a na zahradě a měl jsem pobyt zadarmo. Po gymnasiu jsem šel studovat na Vysokou školu báňskou. 
Z Příbrami se přestěhovala do Ostravy. Do r. 1966 jsem pracoval na východním Slovensku jako geolog. 
V roce 1967 jsem odešel z Michalovců do Prahy na Ústřední geologický úřad. Dostali jsme byt 
v Holešovicích a od té doby žijeme tady. 

Vraťme se ještě k víře… 
Musím se pochlubit svým nejstarším bratrem Milanem, který studoval u salesiánů v Šaštíně, a v r. 47 ho 
vyslali na studia do Turína. Byl pak v Turíně vysvěcen na kněze. Do penze byl řádným profesorem na 
universitě v Padově.  Ještě žije a je mu 97. 

Tomu se říkají geny. 
A bio strava v mládí! Ještě se pochlubím: Nejmladší sestry syn Dominik Falber je taky kněz vysvěcený 
v Bardějově. A taky salesián. 

A tvoje víra? 
Poslední léta se vážou ke sv. Antonínovi. Měl jsem rád P. Kohlíčka, na toho s láskou vzpomínám, byli jsme 
opravdu přátelé. A taky P. Baxanta jsem měl rád. I v současné době jsem spokojený. Farnost sv. Antonína je 
mým domovem už 55 let. Snažil jsem se celý život žít tak, jak jsem to viděl u dědy. Nikdy nepracoval 
v neděli. Ani nevyjel na pole, i kdyby se hnala bouřka a hrozilo to zničit celou úrodu. Nikdy nebyl 
v hospodě. Jenom v neděli si poručil deci rumu a tabáček do fajfky. Ale to poslal mě! (smích)… Panna 
Maria byla vždycky mojí oporou. Tak jsem se to naučil od maminky. 

A ten vysoký věk – bereš jako dar? 
Samozřejmě. Mnohokrát jsem pocítil Boží pomoc. Všecko je od Boha. Bez Boha nemůžeme vůbec nic. 

rozmlouvala ve 
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KNIHA,  KTERÁ  SE STÁVÁ  MODLITBOU 

 
Začátek tohoto příspěvku není pro mne osobně vůbec lehký. To, co mělo být doporučením mimořádné 

knihy, se nyní stává spíše osobním svědectvím. Kniha P. Dominika Chmielevského Kecharitomene, mi přišla 
do rukou na přelomu října a listopadu minulého roku. Byl to dárek, jež zasílalo Rytířstvo Neposkvrněné 
členům. Stal se však součástí Boží milosti. Jak? Po obdržení jsem knihu odložila, „mám ještě tolik 
nedočteného“… pak přišlo onemocnění, izolace – tělesná i duchovní. Opravdu jsem toužila po Svátostech, 
ale jasně věděla, že nemohu nikoho požádat, protože nálož viru byla příliš velká. Ale Bůh nenechává nikoho 
bez pomoci a jeho léčba pomohla na těle i na duchu. Poslal kříž, modlitbu a knihu. Kříž, jako odevzdání        
a sjednocení s Jeho Utrpením, modlitbu s přáteli z „telefonního“ růžence a knihu Kecharitomene – 
Milostiplná, kterou jsem otevřela (v době, kdy jsem byla na dně) na straně 16, na citaci svatého O. Pia (zde 
vybírám: „Stále se modli růženec. Sotva se probudíš, nenechávej ani vteřinu satanovi a začni se modlit 
růženec… Kromě toho se ubíráš ke svobodě a vždy zůstaneš v klidu.“) A to byl přelom, přestala jsem řešit 
svoje ego a osamění a modlila se (nejdříve jen malé krátké části) a četla. Četba této knihy je pro mne 
spojená s úvodní modlitbou a Mariiným chvalozpěvem (Lk1,46-55). A Bůh požehnal i léky pro tělo, a tak 
nyní mohu psát tento článek a s velkou radostí v srdci a velkou vděčností doporučit knihu Kecharitomene 
k modlitbě, čtení a rozjímání. 

 
Kecharitomene, D.Chmielewski, Kartusianské nakladatelství, Brno 2021 
Maria – archa úmluvy (úryvek) 
 

Víme, že tím nejsvětějším předmětem Izraele byla archa úmluvy. … Levité nosili archu na zvláštních 
nosítkách proto, že Bůh trestal smrtí každého, kdo se archy dotkl. Hříšný člověk se jí nesměl dotknout, 
protože byla chráněna Duchem svatým. Víme, že křesťanská tradice od prvopočátku spatřovala v arše 
úmluvy obraz Marie. Archa úmluvy však, jako nejposvátnější předmět Izraele, během babylónského 
vyhnanství zmizela. Znamená to, že když Ježíš přišel na zem, v chrámu už po staletí chyběl nejposvátnější 
předmět – archa úmluvy. Bůh dal vyvolenému národu znamení, že archa úmluvy už není zapotřebí, protože 
přišla pravá archa. Bůh ví, co dělá. Noemova archa se v hebrejštině píše TEBAH. Archa zachraňuje lidi před 
potopou. Ale tytéž hlásky tvoří slovo dcera, které se píše HABAT. V tajemství archy je ukryto zaslíbení 
tajemné Boží dcery, která zachrání svět před záplavou zla v posledních dnech! Sv. Jan říká ve Zjevení 
naprosto jasně, že v posledních dnech světových dějin nastane čas, kdy se Duch svatý ukáže – ukáže se na 
nebi a dojde k novému vylití Ducha svatého jako nikdy předtím v dějinách církve a spojené s objevením 
archy. Duch svatý vylije svou moc a charismatické dary a zároveň představí světu svou Snoubenku Marii. 

Zhruba posledních sto let prožíváme v dějinách církve bezprecedentní mimořádný čas… Neznámý Bůh – 
Duch svatý – pro mnohé lidi zcela cizí Bůh je zakoušen neobvyklým, novým a krásným způsobem. Současně 
se Maria zjevuje po všech končinách země a vyzývá k obrácení tím, že zmiňuje situaci tohoto světa, mocné 
temnoty hříchu, které v současnosti vládnou lidstvu. Maria se zjevuje s konkrétním záměrem – chce 
shromáždit lidi, kteří budou zcela její a které vezme do archy, do nitra svého Neposkvrněného srdce, aby je 
tak zachránila před tím, co hrozí celému světu. Duch svatý bude zvláštním způsobem vybízet každého z nás, 
abychom vstoupili do archy. Tou archou je Maria. Pouze ona nás může zachránit před temnotou zla, které 
v současnosti kraluje v myslích a srdcích lidí na celém světě sedmi hlavními hříchy. Jak říká sv. Ludvík 
Gruignion z Montfortu: „Skrze Marii započala spása, a ta se musí také skrze Marii dovršit…“ 

 
A nakonec … nebojte se svěřit Matce Boží, protože máte jistotu, že Ona vás povede přímou cestou ke 

svému Synu, Pánu Ježíši!          KAP 
 

BŮH  S  NÁMI 
 

Vypustili jsme poslední „ptáče“ z hnízda, a tak jsem si to „rovnala v hlavě“.   
Zhruba 30 let jsem se intenzivně věnovala studiu a zaměstnání, dalších 20 let stejně intenzívně čtyřem dětem 
a rodině a posledních 20 let dospívajícím dětem, prvních 10 let z toho ještě rodičům, dalších 10 vnučce         
a těch 20 přitom zase odborně – ač laik – činnosti stavebně-právně-ekonomické v péči o dům, chalupu, 
zahrady, pozemky, kde se pořád něco děje (ještě, že se nedělo dříve, je to vlastně dobře načasované), vše 
navíc ve spoluvlastnictví.  V současnosti řeším na jednom pozemku  kanalizaci přerušenou velkou stavbou  
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v sousedství, řádné vybudování problematického sjezdu na novou komunikaci, budoucí dělení s cizím 
spoluvlastníkem, dohledání vlastníka objevené kanalizace a další problémy čekají.  

Občas to na mě dolehne, ale vím, že nikdy nejsme sami, jak se mi mnohokráte potvrdilo. Třeba tuhle. 
Bylo to 2. února na Hromnice, Uvedení Páně do chrámu. Na TV Noe přenášeli adoraci. Stačilo, že jsem 
právě slyšela z doprovodu mladými: „Já jsem s Tebou, nesu Tě, dávám Ti požehnání …“ Vzápětí jsem ještě 
narazila při hledání v dokumentech na počítači na foto našeho nejmladšího v rozhovoru s dědečkem, ve 
svěžesti jeho tehdy 98 let, po kterém jsem v jižních Čechách tuto velkou starost i za sourozence převzala. 

Co víc může potěšit?  Bohu díky za posilu. Modli se, ale i pracuj, jako by vše záleželo jen na Tobě. 
Člověče, přičiň se, Pán Bůh Ti pomůže. Tak to je a začalo se projasňovat.       Irena Červenková 

 
Tříletá Viktorka říká: „Ty tři králové přišli za Ježíškem, Marií a Ježíškovým tátou. Mami, jak se jmenuje 
Ježíškův táta?“ Odpovídám: „Josef.” A Viky mě odzbrojila větou: „Maminko, ale děda z Holešovic říkal, že 
je to Pán Bůh.“               JH 

 
MEDITACE  O  CÍRKVI – FARNÍ  PŘÍMĚSTSKÉ  „EXERCICIE“  V DOBĚ  POSTNÍ 

 
Církev! Ta církev. Ta „jejich“ církev. „Moje“ církev. „Naše“ církev. Pánova církev? Církev je domov plný 
zápasu a dobra. Ale stejně to je náš domov. 
Vždyť víme, že i naše země, naše vlast podobně jako naše církev zahrnuje spoustu lumpů a nejeden mocipán 
by si ji rád ochočil pro své zájmy.  
 
A protože církev soudíme i milujeme, modlíme se v ní i za ni, chceme ji také více poznat. Chceme prohloubit 
osobní vztahy, nejen dojem. K tomuto cíli míří farní příměstské exercicie s názvem: Meditace o církvi. Pět 
večerních přednášek od pěti hostů nás může uvést do osobního vztahu s církví a odpovědět na některé otázky.  
 

 
Co to je:  Meditace o Církvi – příměstské exercicie 
Kdy:    od 21. března do 25. března 
Kde:   v kostele svatého Antonína z Padovy 
Plán:   17.00h - 17.50h   možnost svátosti smíření 
   18.00h     mše svatá 
   18.45h     večerní chvály 
   19.00h     zamyšlení 
   19.30h - 19.50h   tichá adorace 
 
Na tyto „exercicie“ není nutné se hlásit. Je možné přijít na všechny večery, nebo jen na některé. Pokud 
nemůžete na všechny části programu, můžete si zvolit jen některé. Rozhovor s knězem během „exercicií“ je 
možný po předchozí domluvě během celého týdne trvání exercicií.  
 

Na setkání a modlitbu se těší Pavel, Jiří a Jiří i hosté 
 
Během celého týdne exercicií platí platná protiepidemická opatření. Změny programu vyhrazeny.  
Obrázky: https://create.vista.com/cs/unlimited/stock-vectors/470803908/stock-vector-bible-blue-red-four-color/ 
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Modlitba přímého pozvedá město – druhý ročník 
 
„Hrůza“ postní doby spočívá nejen vtom, že vede člověka 
k zamyšlení nad jeho cestou s Pánem, ale také v rozměru komunitní 
odpovědnosti. 
 
Ti „hrozní“ i ti „svatí“ kolem žijící potřebují moji pomoc a soucit, 
důslednost i radost.  
Právě proto je i naše farnost pozvána k osobní modlitbě za město. 
 
Kdo brblá, málo se modlí, kdo touží, trochu se modlí… Proto smíme 
vykročit do modlitby, která vede k pokoji, a po vzoru od Krista měnit 
své okolí dobrem. 

 
Všichni farníci jsou zváni k modlitbě za naše sousedy, město i zde 
fungující firmy a organizace. Také můžeme myslet na členy Farní 
charity, kteří se při své službě pohybují právě v ulicích Prahy 7.  
 
Ve farním kostele bude od Popeleční středy umístěna mapa naší 
farnosti a ten, kdo se rozhodne pomodlit se v určité ulici, může pak 
označit „promodlené“ místo vlaječkou, která bude u mapy 
k dispozici. 
 
Tak se může i procházka nebo venčení domácího mazlíčka či cesta 
do práce stát modlitbou, tedy vztahem s Pánem.  
 
 

„Nestaví-li dům Hospodin, marně se unavují ti, kdo ho budují.“      Žalm 127,4 
 
„Žehnáním přímých se město pozvedá, kdyžto ústy zlých se boří.“             Přísloví 11,11 
 

JZ (Obrázky: archiv autora) 
 

POZNÁMKY  DO  VAŠEHO  DIÁŘE 
 

Liturgické katecheze se budou konat každou postní neděli po mši svaté            
v 8, 10 i 18hodin ve farním kostele. 

Jiří a Jiří 
 
Biřmování s biskupem Zdeňkem proběhne v naší farnosti v neděli 29. května   
při mši v 10 hodin. 
 
Děkujeme, že podpoříte Annu, Kateřinu, Luisu, Tomáše, Václava i Vojtěcha 
svou osobní modlitbou.                 JZ 
 
 
 
Srdečně vás zvu na koncert židovské hudby, který se uskuteční v pátek             
18. 2. v 20h v kostele sv. Klimenta. V podání skupiny Ruah (housle, akordeon, 
kytara, klarinet a zpěv) uslyšíte hebrejské žalmy.  
 
Na setkání se těší                 Jitka Rosypalová. 
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SPOLEČENSTVÍ  ŽIVÉHO  RŮŽENCE  
 
Společenství živého růžence se pravidelně schází každé druhé pondělí v měsíci kromě letních prázdnin; 

dá-li Pán, nyní se setkáme v pondělí dne 14. 2. 2022 ke společné růžencové modlitbě po večerní mši svaté,    
tj. asi od 18:45 hod,. na faře. Srdečně jsou zváni nejen členové společenství, ale i ostatní farníci, kteří by se   
k nám rádi připojili. 

Další plánované termíny našich setkání do letních prázdnin jsou 14. 3., 11. 4., 9. 5. a 13. 6. 2022, vždy po 
večerní mši svaté. 

Někteří z našich věrných členů nás již nedávno předešli na věčnost, čest jejich památce! Tím pádem však 
nejsou obsazena všechna místa v rozpisech. Máme rozrůstající se nebeské společenství, ale posílit by 
potřebovalo i to pozemské naše zdejší.  Kdo byste chtěli zkusit se zapojit, neváhejte a nechte, prosím, na mé 
jméno svůj kontakt v sakristii kostela svatého Antonína. 

Hodně duchovních plodů z věrného setrvávání v modlitbě s naším společenstvím za společenství živého 
růžence přeje               Marie Kostelecká. 

 

FARNÍ  TÁBOR  PRO  DĚTI 
 
Rádi bychom pozvali vaše děti k účasti na již sedmém ročníku tradičního dětského letního tábora. Letos 

se vydáme do Hrádku u Vlašimi, kde jsme s tábory začínali, a opět nás čeká týden plný her, zábavy               
a dobrodružství v přírodě. Tábor proběhne v termínu od 21. do 27. srpna 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že se nám v loňském roce osvědčilo samostatně pracovat s menšími a většími dětmi, 

bude i letošní táborový program pro tyto skupiny oddělen. Mladší skupinu budou tvořit děti od ukončené 
první třídy do 11 let (včetně) a starší skupinu děti od 12 let do 16 let (včetně). Mladší děti budou ubytovány  
v budově a starší děti dle kapacity v podsadových stanech (s možností využívat kompletní sociální zařízení   
v hlavní budově). 

Veškeré informace a přihlašování, které bude spuštěno v úterý 15. 2. 2022 od 18:00, najdete na našem 
webu www.ignisio.cz/letni-tabor-2022          Zuzana Dorážková 

 

KŘESŤANSKÁ  MEDIA  A  MY 
 
Milí spolufarníci, dovolte mi, abych Vám napsala něco o Radiu Proglas a televizi Noe. Jistě znáte obě 

tato křesťanská media, máte je v svém podvědomí, ale ve skutečnosti – znáte je doopravdy?  
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Spousta lidí ví, že existují, ale ve skutečnosti – kdo je pravidelně sleduje a kdo je pravidelně podporuje? 

A kdo se zajímá o to, s jakými překážkami musí zápasit a zápolit, aby se nám jejich kvalitní pořady dostaly 
do našich domovů jako na stříbrném podnosu? Záměrně jsem volila slovo podnos, protože řada kvalitních 
zpráv a dalších pořadů je nám nabízena skutečně až „pod nos“. Nejsme poněkud rozmazlení, když toto 
všechno bereme jako samozřejmost? Půjde to dál i bez nás? Víte stejně dobře jako já, že jediným Pánem 
všeho tvorstva je Bůh a že bez našeho přičinění to „samo nepůjde“, čili že nás Bůh potřebuje, abychom mu 
pomáhali. A k tomu potřebuje i křesťanská media a ta zase potřebují nás a my potřebujeme je. 

Ráda Vás s nimi seznámím. 
Radio Proglas vzniklo doslova a do písmene před 26 lety na zelené louce. Málo lidí věřilo, že něco tak 

závratného jako křesťanské rádio vůbec vznikne. Stateční věřící skutečně dosáhli toho, že 8. 12. 1995 Radio 
Proglas poprvé vysílalo. Stojí za tím úsilí mnoha lidí a vydatná podpora a pomoc těch, kteří chtěli, aby tu 
takové rádio bylo. Co nám nabízí? Doslova a do písmene švédský stůl plný různých lahůdek. Například 
každodenní zpravodajství o tom, co se děje ve světě. A to ve světě pozemském i tom nebeském. Jsou tam 
každý den přenosy z Vatikánu. Jsou tam pořady poznávací, pokud jde o historii, kulturu, politické dění a dění 
v různých částech světa a naší země. Jsou tam pořady hudební počínaje folklorem až po klasickou hudbu. 
Jsou tam pořady pro děti – znáte třeba Barvínek nebo ranní a večerní Zíváček? A co třeba pořady o palčivých 
otázkách ze života nejednoho z nás „Na dřeň“? To jsem ani nevyjmenovala všechny. 

A televize Noe – o jedenáct let mladší sestra Radia Proglas? Jistě znáte pořady Buon Giorno 
s Františkem. Jsou tam pořady poznávací, vzdělávací, kulturní, historické, vědecké, a také zábavné                
a odpočinkové, a na neposledním místě také výchovné. Pro všechny věkové skupiny. Rádio Proglas vysílá 
24 hodin denně a TV NOE 19 hodin denně. Vysílají obě bez reklam, bez rádoby módních excesů, bez 
vulgarismů, bez brutality. Obě tato media mají společný jeden jev – nejsou cynická a umí povzbudit. Jak 
krásný balzám pro naši duši v dnešním složitém světě plným fake news a různých manipulací! 

Nabízí se otázka, jak můžete Radio Proglas a TV Noe podpořit. Řešení je celá řada – např. pomoc finanční 
na účet Radia Proglas a TV Noe. Další vydatnou pomocí je modlitba. Potom je pomoc v komunikaci – můžete 
jim napsat, povzbudit, dát zpětnou vazbu. Můžete se stát jejich kamarády, popřípadě se můžete stát KaPry nebo 
KaNoi – což jsou lidé, kteří dobrovolně pomáhají s roznáškou jejich dopisů ve svém okolí cca 3-4x ročně. 

Třeba se zeptáte: „Co z toho budu mít?“ Možnost sledovat pořady špičkové úrovně, vylepšit svůj rozhled 
a přehled, kultivovat svou duši, vzdělávat se či pobavit – zkrátka být pokud jde o křesťanský svět v obraze.  
A pokud byste se nestihli kvůli vašim časovým možnostem na něco podívat nebo si něco poslechnout, obě 
media mají svůj archiv, kde si patřičné pořady můžete vyhledat. A to vše bez vulgarit, bulváru, cynismu, 
fake news, lascivnosti a reklam. No, řekněte sami – nebyla by to promarněná šance, kdybyste v tomto ohledu 
nepřiložili ruku k dílu?  

O otázce medií v křesťanském světě Vám napsala       Martina Votrubová 
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  
 

 Na PRF byl pozván pan kostelník Josef Horník a dovysvětlil záležitosti, o kterých psal v dopise PRF. 
 - úklid kostela - případné zakoupení mycího stroje na podlahu v kostele. Z hlediska ceny posoudí ERF. 

    - služby hlídání kostela je potřeba doplnit. Pokud by se nedařilo obsadit služby na hlídání kostela, ve výhledu 
      možnost instalace mříží v chrámové předsíni. 
    - informace o nebezpečí pádu částí omítky na severní věži kostela, od neděle je na chodníku pod ní policejní 
      páska.  
 PRF si dala za úkol: každý člen se pokusí najít vhodného člověka na službu hlídání kostela.  
 Opravu omítky na věži/věžích (patrně horolezecky) posoudí ERF.  
 T.Šponar spolu se dvěma ochotnými maminkami si bere na starost úklid ve farních místnostech na období 

od března t.r. do května 2023.  
 Diskuze o Farních listech; požádáme další vhodné autory o jejich příspěvky pro obohacení tohoto 

periodika.  
 Na Popeleční středu bude mše svatá též ve 12 hodin. Svátost smíření od 17h.  
 Informace o knihách zcizených z regálů ve zpovědní místnosti. Zapisovat půjčené knihy do sešitu.  
 Poutní slavnost sv. Antonína oslavíme v pondělí 13. 6. při mši svaté v 18 hodin.  
 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 3. 3. 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 13. února při mši sv. v 10h – udílení svátosti nemocných, přihlaste se předem v sakristii.  
 Neděle 13. února v 19h na faře – farní setkání synoda o synodalitě – více viz FL str. 1.  
 V pondělí 14. února v 18.45h na faře se sejde Společenství živého růžence – více viz FL str. 10.  
 Od úterý 15. února od 18h bude možno přihlásit děti na letní tábor, který se bude konat v termínu     

od 21. do 27. srpna 2022. Více viz FL str. 10.  
 V pátek 18. února od 20h u sv. Klimenta – koncert židovské hudby. Více viz FL str. 9.  
 V týdnu 14. až 20. února – Národní týden manželství.  
 V pondělí 21. února v 19h na faře – druhá synodální skupinka. Více viz FL str. 1,2.  
 Na Popeleční středu 2. března budou u sv. Antonína mše sv. ve 12 a 18h.   
 Od Popeleční středy 2. března do Velikonoc – modlitba za sousedy. Více viz FL str. 9.  
 O postních nedělích po mši sv. v 8, 10 i 18h – liturgická katecheze. Více viz FL str. 9.  
 V týdnu 21. až 25. března – Meditace o Církvi - příměstské exercicie. Více viz FL str. 8.  
 Neděle 29. května v 10h – 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 13. února 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 28. března 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. 


