
 
ROČNÍK: XXXI FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 4/2022 

 
Mateřská tvář Boha 

 
Svátek, který uzavře měsíc květen, nese označení Navštívení Panny Marie. Je věnován 

té, která porodila světu Spasitele. A co se to vlastně slaví? Proč? A kde se to vzalo?  
Den svátku nám připomíná biblickou událost zachycenou Lukášem v první kapitole jeho 

Evangelia. Jedná se o návštěvu Marie, která přišla za svou příbuznou Alžbětou do města 
Judova (asi do města Ejn Kerem). 

Právě s tímto místem – městem Judovým – spojuje lukášovská tradice vznik hymnu, 
který církev zpívá každý večer – hymnu Magnificat,  jako i část modlitby Zdrávas Maria. 
Dvě ženy si naslouchají, modlí se, sdílí život. 

Původně se tato památka rozšířila zásluhou sv. Bonaventury OFM, jenž sepsal texty      
pro tento den. To se psal rok 1263 (u nás vládl Přemysl Otakar II.). Za zmínku stojí, že 
úpravy tohoto svátku prováděl také třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštějna, který pro něj 
složil i texty. 

Proč nás to ale má zajímat? Možná nevytvoříme tak hluboké modlitby, ale můžeme 
zvažovat, jaká místa a za jakým účelem navštěvujeme. A zda žehnáme, nebo nežehnáme… 

Kéž je pro nás nadcházející měsíc dobou setkávání a také dobou, ve které zakusíme, že 
Otec nám v Marii zjevuje svou mateřskou tvář. 

S přáním dobra                   Jiří, kaplan 
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VELIKONOČNÍ   SNÍDANĚ  U  GALILEJSKÉHO  JEZERA  (Jan 21,1-19) 

 
Jednoho jarního odpoledne se můj otec vrátil domů z práce u jezera. Byl rozzlobený. To jsme poznali      

z jeho tváře, z jeho hlučných kroků a z jeho hlasu, který křičel do kuchyně rozkazy: chci okamžitě večeři! 
Vyděšeně jsem se podíval na svého bratra Shamma. „Provedli jsme něco?“ Také se obával: „O ničem 

nevím, ale dospělí vidí věci jinak než my děti. Kdo ví, co ho naštvalo.“ Naše maminka zůstala v klidu, ano, 
měla dokonce odvahu odpovědět: „Už připravuji večeři, ale bude to chvíli trvat, než bude zelenina hotová. Co 
se ti přihodilo, že jsi tak rozčílený?“ Táta se posadil na lavičku a dal si hlavu do dlaní. Po odmlce už o něco 
klidněji odpověděl: „Ano, zlobím se. Je to kvůli Šimonu Petrovi, který se náhle znovu objevil u našeho jezera. 
Před třemi lety ze dne na den utekl a nechal na nás ostatních rybářích všechnu tu spoustu práce. A teď, když 
jsme si na to docela zvykli, se tu najednou zase objevil a vypadá to, že nám chce dělat konkurenci.“ 

Schamma a já jsme se na sebe s úlevou podívali. Vždycky to bylo nepříjemné, když se táta rozzlobil, ale 
když to nebylo kvůli nám, nemuselo by to být tak zlé. „Zítra můžete spát déle,“ řekl táta, než si večer šel sám 
lehnout. „Nepůjdeme k jezeru brzy ráno. Nechci se tam potkat se Šimonem a jeho přáteli. Nejprve si 
počkáme, co mají za lubem.“ 

Probudil jsem se ale, jako vždy, za prvního denního světla. Byl jsem na to zvyklý a měl jsem to rád. 
Velmi časné ráno, s čerstvým, čistým vzduchem, tichem a pomalu vycházejícím sluncem, byly součástí 
mého každodenního života. Velmi tiše jsem tedy vstal. Jak jsem měl ve zvyku, šel jsem k naší lodi, která 
byla přivázaná ke břehu. Na jezeře jsem uviděl několik rybářů a poznal Šimona Petra a jeho bratra. Bylo tam 
ještě několik mužů, včetně Jana a jeho bratra Jakuba, synů Zebedeových. Zrovna vytahovali sítě – ale byly 
prázdné! To bylo zvláštní, – Šimon byl považován za nejlepšího rybáře v Kafarnaum. Nikdy bych nečekal, 
že vytáhne z vody prázdné sítě! Zapomněl za tři roky, kdy byl pryč, kde jsou nejlepší lovná místa? 

Pak jsem zaslechl mužský hlas, který volal: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ a z lodi přišla odpověď: 
„Nemáme!“ Ten hlas mi zněl povědomě, a když muž řekl: „Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete!“ 
poznal jsem rabiho Ježíše, který před třemi roky odvedl Šimona a jeho přátele. Často býval na břehu a kázal 
a také tou dobou zajistil bohatý úlovek ryb, kterým všechny ohromil. 

Jan nyní řekl Šimonu Petrovi: „To je Pán!“ Poznal jsem ho tedy úplně správně, i když se říkalo, že byl 
nedávno zabit v Jeruzalémě. Jak je to možné? Nevycházel jsem z údivu, protože sítě se nyní tak naplnily, že 
je rybáři museli tahat za sebou. 

Šel jsem blíž – třeba bych mohl trochu pomoci. Takže jsem si nevšiml, že rabi mezitím zapálil oheň. 
Odkud vzal najednou uhlí? Na ohni se opékala ryba a vedle ní ležel chleba. Odkud se vzala ryba a chléb? 
Šimon přinesl další ryby ze svého úlovku a rabi Ježíš je všechny pozval: „Pojďte snídat!“ 

A tak všichni společně posnídali. Potom se rabi obrátil k Šimonu Petrovi: „Šimone, synu Jonášův, miluješ 
mě víc než oni?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky!“ To se 
opakovalo ještě dvakrát. 

Říkal jsem si: „Šimon už nebude rybář, ale pastýř?“ To by se tátovi líbilo, chtěl jsem mu to říct. Ale to 
nebylo to nejdůležitější! Mnohem důležitější byla skutečnost, že jsem viděl a slyšel živého Ježíše, o kterém 
jsem si myslel, že je mrtvý. Takže opravdu vstal! Naplnila mě velká, nepopsatelná radost: Všechno, co Ježíš 
učil a dělal, je dobré, pravdivé a svaté!             Barbora Thielová 

 

VELIKONOČNÍ  POZDRAV 
 
Zemřela sousedka. Elegantní dáma, přes svůj vysoký věk nad devadesát let radostná, s mladickým 

humorem. Ještě čtrnáct dní před smrtí bydlela ve svém bytě. Rodina docházela, starala se. Po pohřbu, jak to 
ale bývá, likvidace bytu, rekonstrukce. Převzala jsem nějaké šatstvo. Paní občas měnila šatník a já jsem, co 
jsem nevyužila, předávala dál. Začátkem dubna jsem tak opět připravovala balík k předání. 

Dala jsem si záležet, vše hezky srovnané, krabice oblepená a pěkně překrytá. Sklonila jsem se nad stůl     
a vtom mi něco přistálo na rameni. Asi jsem se dotkla skříně, kde máme za sklem řadu pohledů dětí z cest    
a také přání. Zvednu kartu a čtu její pozdrav! „Radostné velikonoční svátky přeje …“ Psáno v dubnu 2021. 
Pane, buď milostiv její duši. Říkali jsme jí pro její zpěvaný hlásek, který zdědila i dcera, švitorka. 

Přes všechno, co nás trápí – a jak také myslíme na válečnou situaci a modlíme se na přímluvu Panny 
Marie za posílané do boje, za ničená města a mařené životy i za ty, kdo rozhodují – přeji všem radostnou 
velikonoční dobu! Kristus vstal z mrtvých, aleluja!         Irena Červenková 
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VÍKENDOVKA  NA  HRÁDKU  U  VLAŠIMI 

 
Prodloužený víkend 22. - 24. dubna strávila společenství mládeže společně s Druhým levelem v Hrádku  

u Vlašimi. V pátek jsme dorazili pozdě odpoledne a zvládli pouze rychlou večeři a mši v místním kostele      
s naším kaplanem Jiřím. Sobotu jsme zato měli plnou zajímavých aktivit. 

Hned ráno za námi dorazil 
zdravotnický záchranář se 
sanitkou, který pro nás připravil 
workshop na téma první pomoci. 
Připomněli a vyzkoušeli jsme si 
resuscitaci, použití defibrilátoru, 
uvedení do stabilizované polohy, 
na vlastní kůži jsme zakusili 
nejrůznější způsoby znehybnění   
a prohlédli si veškeré vybavení 
sanitního vozu. Po haluškách se 
zelím a uzeným a krátkém 
odpočinku jsme se vydali na cestu 
do Vlašimi. Po cestě jsme se 
podívali do Záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy Vlašim, 
která byla výjimečně při 
příležitosti Dne země otevřena 
veřejnosti. Největší úspěch 
sklidilo krmení zachráněného 
desetidenního selátka. V zážitcích 
s divokými prasaty jsme 
pokračovali i dále, když jsme při 

pokračování v cestě v lese narazili na bachyni se selaty – tak rychle už jsme dlouho neutíkali. 
Přímo ve Vlašimi jsme navštívili místní paraZOO, kde našly domov desítky volně žijících 

hendikepovaných živočichů, kteří bohužel nemohou být vráceni do přírody. Výlet jsme zakončili posezením 
v místní cukrárně a řádně přeslazeni jsme se vrátili na Hrádek. Počasí nám přálo a během dne jsme od bund 
přes mikiny skončili i jen u triček. Večer jsme strávili zpíváním s kytarou, hraním stolních her a plánování 
letního tábora, který se na konci srpna uskuteční právě na Hrádku. V neděli jsme se po snídani, mši a úklidu 
za silného deště vrátili do Prahy.          Zuzana Dorážková 

 
NEPOLEPŠENÝ  SVĚTEC  V  KOLOWRATU 
 

13. dubna t. r. přijelo slovenské Národní divadlo do Prahy s inscenací, která se v Bratislavě hraje už od     
r. 2017 – a sice s hrou Ľubomíra Feldeka Nepolepšený světec. Hra má podtitul: „Alebo vy máte v rukách 
moc, my máme pravdu.“ 

Nechci psát recenzi, jen letmo zmíním slovenské herce, kteří pořád ještě hrají srdcem, což se na žádné 
divadelní škole nevyučuje, protože nic podobného se naučit nedá. Feldek napsal dokumentární drama            
o katolickém vězni MUDr. Silvestru Krčmérym, jednom z mnohých v té době, který dostal čtrnáct let za 
své náboženské aktivity. V r. 1954 řekl před soudem mimo jiné: „Ak teda za to, čo som robil, tj. za dobro, 
pravdu a Krista, mám byť trestaný, vtedy nielenže nechcem menší trest, ale chcem radšej väčší, a bol by 
som nejšťastnější, keby som mohol za Krista i zomrieť, hoci viem, že takej veľkej milosti nie som 
hodný…“ 

V dokumentárním dramatu zaznívají nejen jména českých katolických spoluvězňů (Mádr, Zvěřina…),   
ale i české lokality mnohých věznic (Mírov, Ostrov nad Ohří), a tak je najednou jasné, že nás spojuje 
nejen společný a posléze rozdělený stát, nejen mnohá česko - slovenská manželství, ale i stateční lidé na 
obou stranách, kteří se teď za nás – Čechy a Slováky – tam nahoře společně a nerozděleně modlí. 

ve 
– 3 – 



 
ZA  P.  PROFESOREM  JANEM  FIALOU 

 
Desátého května uplyne čtyřicet roků od smrti tohoto kněze, který 

v naší farnosti působil ze všech duchovních nejdelší řádku let – bezmála 
čtyřicet roků! Jeho působení je doloženo již v roce 1945 jako katecheta     
a výpomocný duchovní, pak jako administrátor a farář. Zažil zde nesnadná 
padesátá léta pod vedením kapitulního vikáře Antonína Stehlíka, který byl 
i zdejším farářem, tedy jeho nadřízeným. Pak 2. vatikánský koncil, byl 
účastníkem změn alespoň v oblasti liturgie, poté okupaci v roce 1968,        
i působení P. Františka Kohlíčka, jehož aktivity „kryl“ jako osobní 
arciděkan. Koncem sedmdesátých let utrpěl mrtvici, a přesto ochrnulý na 
polovinu těla sloužil vytrvale a s obtížemi. Po jeho smrti v roce 1982 
státní orgány, dozorující nad církví, odsunuly P. Kohlíčka z Prahy a do 
farnosti nastoupil teprve pětatřicetiletý P. Jan Baxant. 

O vzpomínku jsem požádal P. Pavla Kuneše, čestného farníka a pamětníka. Otče Pavle, děkuji i za toto 
Tvé svědectví. 

 
Pan profesor Jan Fiala v době, kdy jsem ho jako osmiletý ministrant u sv. Antonína poznal, tam byl 

kaplanem a současně učil na La Guardiově reálném gymnáziu vedle kostela (nyní ZŠ na Strossmayerově 
nám.-pozn.JB). V té době tam byl administrátorem Dr. Antonín Stehlík, který se 1. 7. 1947 stal tamním 
farářem. Jeho instalace byla velkou slavností, které se účastnili i státní činitelé. Po komunistickém puči    
25. 2. 1948 Stehlík začal sympatizovat s novým vedením státu. 3. března 1951 byl jmenován kanovníkem       
u sv. Víta a o pár dní později se stal kapitulním vikářem, tedy zástupcem arcibiskupa Berana, kterému byl 
předtím znemožněn výkon jeho funkce. Stehlík se odstěhoval do arcibiskupského paláce a 1. 9. 1951 
ustanovil pana profesora Fialu administrátorem svatoantonínské farnosti. Od té doby všechny starosti 
spadly na pana profesora. Stehlík od té doby přijíždíval z arcipaláce pouze o velkých svátcích na slavné mše 
v 9 hodin. Jak se kvůli jeho osobě po únoru kostel postupně vyprazdňoval, na tyhle pontifikální orchestrální 
mše býval kostel poloprázdný.  

Pan profesor za Stehlíkem chodil každý měsíc, aby mu odevzdával podíl ze štóly, jak bývalo zvykem. 
Nechodil tam rád, myslím, že se té cesty vždycky obával. Když byly uzavřeny kláštery v dubnu 1950                
a salesiáni museli opustit svůj ústav v Kobylisích, pan profesor dostal kromě sv. Antonína na starosti ještě 
farnost Kobylisy. Nějakou dobu tam jezdil konat kněžské funkce. 

Byl malé postavy, štíhlý, tichý a laskavý, obětavý a poctivý. Před koncilem se četlo evangelium česky buď 
přede mší, nebo po jejím skončení. S tím bývala spojena kázání. Vidím ho dosud, jak v neděli večer vystoupil 
v albě, se štolou na prsou zkříženou na kazatelnu (tam se chodilo bez ornátu), opřel se lokty, naklonil dolů 
na přítomné a řekl laskavým hlasem: Drazí přátelé. Nebo Vážení či Vzácní přátelé.  

Zažil u sv. Antonína ty nejhorší časy komunistické vlády. Např. několikanásobné stěhování farní 
kanceláře. Bývala původně v roháku Bělského třídy (Dukelských hrdinů), (nebylo to č. 16?) Tam byla 
v mezaninu kancelář i byt faráře. Potom byla kancelář přenesena do přízemí téhož domu, po nějakém 
zrušeném obchodě. (Vzpomínám si, že tam byla v roce 1953.) Když se měl v přízemí otevřít velký mléčný 
bar, byla farní kancelář přeložena do jiného zrušeného obchodu v roháku u Veletržního paláce, vlevo od 
vchodu do domu. Dnes je v roháku restaurace Sedmička (Zlatá husa?). V té době se přátelil s jezuitou 
Aloisem Koláčkem, který za ním občas chodil. Třetí stěhování bylo do Strojnické ulice č. 11, o tři domy 
vedle našeho bytu. Byly to dvě místnosti, stejně jako předtím taky po zrušeném obchodu s roletou, mlékárně, 
do které jsem chodil se džbánkem pro mléko. Pan profesor chodil po večerní mši ulicí U Kapličky až 
k železniční trati a pak doprava, kolem našeho domu do kanceláře. Protože jsme bydleli v přízemí, pan 
profesor rád při otevřených oknech zavolal dovnitř, aspoň pozdravení. Často jsem s ním chodíval z kostela, 
předtím se ještě stavil v automatu U Nováků naproti Veletržnímu paláci na dva obložené chlebíčky.  

Myslím, že v té době bydlel někde v Karlíně, nikdo snad nevěděl kde. Chodil v ošuntělém zeleném 
hubertusu a každému žebráku vždycky něco dal. Několikrát řekl jednomu, který ho často přímo obtěžoval, že 
nemá žádné peníze. Jistě to byla pravda. Nezvaným návštěvníkem v sakristii a na faře býval tehdy i farář 
z Proseka František Konáš, který byl významně činný v tehdejším Mírovém hnutí katolického duchovenstva. 
Byl menší, žvanivý s chrchlavým hlasem, nedbale oblékaný, skoro odpudivá postava. Před svojí primicí 
v roce 1961 jsem měl strach, že ovládne  zábavu při primičním obědě v hotelu  Belveder.  Pan profesor, 
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kterému byl stejně nemilý, mě zbavil toho strachu. Řekl, že ho hned po primici vezme někam jinam na oběd. 
Bylo to od něho velmi laskavé, protože celá léta jsem byl s ním spojen a myslím, že jsem ho svou touhou být 
mu blízko často i obtěžoval. Tím se ovšem sám do Belvederu, kde bylo asi 20 hostí, vůbec nedostal.        
Nikdy mi to ani zdálky nenaznačil, nevyčítal, ale ochotně mi vždycky vycházel vstříc.  

Později jsem se zcela zaměstnával svými kostely a už jsem se s ním vídal pouze náhodně. Pan profesor 
Jan Fiala patří určitě k lidem, kterým jsem za mnoho vděčen a kterým jsem za jejich laskavost zůstal dlužen. 

P. Pavel Kuneš 
 
Hrob pana profesora Jana Fialy je možné navštívit na Vinohradském hřbitově, asi 100 m východně od 

hrobu P. Aloise Kánského. To, že máme dnes mezi sebou dva mladé kněze je, dle mého přesvědčení, 
plodem utrpení těch, kdo tu sloužili.               Jiří Beran, jáhen 

 
ROZHOVOR  SE  SEMINARISTOU  ONDŘEJEM  A  JEHO  MAMINKOU  HANKOU 

 
Jak jistě víte, máme v semináři našeho Ondřeje Šimera. 

Trochu jsem ho – a také jeho maminku – vyzpovídala, 
abyste věděli, jak se mu daří, a taky se za něj modlili. 
Maminka se jmenuje Hanka a jistě ji všichni znáte, to 
jenom pro pořádek. 

 
- Začneme od Adama, s maminkou. Jsi konvertitka, což 

je vždycky osobní příběh. Můžeš nám ho přiblížit? 
Jsem z nevěřící rodiny. Maminka byla učitelkou na 

klavír v LŠU v Malé Štupartské, kde dnes sídlí řád 
minoritů u sv. Jakuba, a já jsem celé dětství strávila 
v těchto duchovních prostorách, ač to tenkrát byly ruiny. 
Jedna z maminčiných kolegyň byla věřící a ještě s jednou 
jejich společnou kamarádkou se rozhodly, že se za moji 
mámu budou modlit. Jenže neuvěřila maminka, ale já          
a můj bratr. Maminka nevěří dodnes. 

- Kdy jsi tedy byla pokřtěná? 
V roce 1992. Máme letos 30 let od křtu. Bylo nás pět: Adriana Skřivánková, Milana Vokounová, Milan 

Nejedlý, Hanka Nováková. A připravovali nás Jirka Beran, Pavel Šimek a tehdejší farář Václav Malý. 
- Vraťme se ještě k hudbě. Ty taky učíš hře na klavír a v hudebním prostředí se pohybuješ… 
Výuku jsem převzala po mamince a na LŠU jsem se poprvé potkala s naším farníkem Petrem Havlínem, 

houslistou ČF. Bylo nám asi deset, když jsme spolu hráli poprvé. Prolínání víry a hudby se táhne celým mým 
životem. První ročník konzervatoře jsem studovala v Českých Budějovicích, kde jsem bydlela na internátě   
a o patro výš bydleli studenti teologie. Bylo to těsně po revoluci a já jsem tam dostala svoji první bibli.        
A také jsem se tam seznámila se svou budoucí kmotrou – varhanicí Dinou. Ta mě naučila první modlitby      
a také jsem tady navštívila první mše svaté. 

- Co na to říkali doma? 
Doma bylo prostředí k víře odjakživa nepřátelské, což trvá do dneška. První vzpomínka na náš kostel: 

Byla jsem hodně malá, když jsem se ptala babičky, proč zvoní zvony. Prý pro připomínku lidí, kteří dřív 
chodili do kostela. Takže kostel byl pro mě nepřátelské prostředí, vlastně jsem se tam bála i vejít. Jednou mě 
spolužačka přemluvila, abych se šla podívat na jesličky. Pamatuju se, jak jsem se klepala strachy. Nikdy by 
mě nenapadlo, že v roce 1992 v tomto kostele přijmu křest, v roce 1994 se vdám a všechny mé děti tam 
budou pokřtěné. 

- Takže všechno proběhlo tak, jak má být? 
Pán Bůh nabízí člověku různé cesty a pro mě po křtu bylo velkým dilematem, kudy se vydat – zda cestou 

zasvěceného života, nebo se vdát. Přesto, že mě ovlivnily Dějiny duše Terezičky z Lisieux, což bylo před 
mým biřmováním, kdy jsem stála u stánku pana Říhy a přemýšlela, kterou Terezii si koupit, nakonec jsem se 
vdala. :-) Ondru jsme pokřtili brzo po narození a já ho odevzdala Panně Marii. Můj muž není věřící, ale 
nikdy mi v ničem nebránil a dokonce, když byly děti malé, chodil s námi společně do kostela. Za to jsem mu 
velmi vděčná. Myslím, že to není vždycky samozřejmé. 
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- Tak, Ondro, už se dostaneš ke slovu… 
Času dost. 
- Jak to bylo s tebou? 
Docela obyčejně. Poslední rok na střední škole jsem se modlil, aby mi Pán ukázal cestu, kam jít dál.        

V modlitbě jsem často rozlišoval, že mě to táhne ke kněžství, tak jsem si řekl, že to zkusím. Nastoupil jsem 
do konviktu v Olomouci, to je takový zkušební ročník, kde je čas na rozmyšlenou. Přirovnal bych to k takové 
duchovní zamilovanosti. Ta se prohlubuje, i když se do cesty staví hodně výzev. Nejen celibát je výzva, ale 
jsou i další výzvy, hlubší a těžší. 

- Co tě nejvíc drží? 
Nejvíc mě drží Pán Ježíš, bez toho by to nešlo. Kněžství je pak takovou cestou! Osobně nejvíc objevuji 

Boha skrze svátosti, především Eucharistii. Kněz pak, co se týče svátostí, je nenahraditelný, k tomu není 
povolán nikdo jiný. Dalším aspektem je pastýřská služba, duchovní otcovství. Kněz sice nemá vlastní děti, 
ale dá-li Pán, tak třeba jednou budu otcem farnosti. A to mi přijde úžasné. 

- Jak se žije v semináři? 
Někdo si myslí, že jsme tam převážně odříznuti od světa, ale není tomu úplně tak. Většina z nás jsme 

mladí kluci. V semináři se společně modlíme – každé ráno máme rozjímání, mši sv. a ranní chvály, pak 
jdeme do školy… Odpolední a večerní program je pokaždé jiný, někdy je to adorace, jindy lectio divina nebo 
nešpory. V semináři má taky každý něco na starost, někdo liturgii, někdo počítače, já třeba hudbu. Co se týče 
fakulty, tak v současnosti mi nejvíc dává biblistika a filosofie. Současně máme i hodně praxí –                    
v nemocnicích, s mládeží, v armádě… Moc silným zážitkem na praxích pro mě bylo, když jsem se Pod 
Petřínem staral o P. Jordána Vinklárka, krátce před tím, než umřel. Byl rád za každou chvíli, kdy jsem se      
s ním modlil, a to mě povzbudilo na cestě ke kněžství. 

- Vím, že rád navštěvuješ „tradiční mši svatou“…Tak co „trident“? 
Pozoruji, že někteří z naší generace hledají posvátnost, ticho, řád, meditaci… V „tridentu“ je na to větší 

důraz. Posvátnému jazyku třeba nemusíme rozumět, ale vede – k Bohu. Bůh taky není srozumitelný. Tím 
neříkám, že je to lepší liturgie. Současná liturgie má zase jiné přednosti. Nabízí třeba větší pestrost, co se 
týče Písma svatého, a zdůrazňuje společné přijímání eucharistie, což je důležité. Hlavně by boje o liturgii 
neměly rozdělovat. Současný diecézní kněz by měl znát všechny spirituality, od charismatiků po trident, 
prostě celé bohatství naší obecné církve a získat tím od možných rozdělení patřičný odstup. 

- Tak co, mámo, co tomu říkáš? Nepláčeš po možných vnoučátkách? 
Ne, vážně ne! Od počátku jsem cítila jen radost a vděčnost Bohu, že si Ondru zavolal. Vnímám to jako 

naplnění mé prvotní touhy po zasvěceném životě. Modlete se, prosím, za Ondru i za ostatní seminaristy. Je to 
pro ně velká podpora.                  rozmlouvala ve 

 

NEZAPOMEŇ  NAŠICH  OTCOV,  BOŽE  NAD  HVIEZDAMI 
 

 
 
 
 
Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, 
keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy 
vyjejú na seba. Tie hnevy ako plevy 
pokazia zem, i nebo bude choré. 
Nezapomeň našich otcov Ty, tam hore. 
Že sa to nesmie. Že ako Ty si svätý, 
aj zem je svätá. Veď chodia po nej deti. 
 
 
 

Milan Rúfus, 1994 
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HEJ,  SLOVANÉ    
 

Do smrti se budu podivovat nad růzností nás všech, zvlášť našich názorů, a nikdy mě nepřestane bavit     
o té spletitosti přemýšlet a trápit se. Někdo to považuje za specifický druh masochismu, což je možné, já si 
zase říkám, že hledám pravdu.  

Nicméně když 24. února začal ten otevřený masakr Ukrajiny ze strany Ruska, nalézala jsem v událostech 
jiskřičku naděje, že věci se vyjasňují. Ale nikoliv, zase jsem se mýlila. Pokecat si dneska jen tak s někým 
znamená riskovat, že dostanete třeba i pár facek. Potkala jsem známou, a když se ptala na nejstaršího vnuka, 
s jistou hrdostí jsem se pochlubila, že odjel na Ukrajinu pomáhat. „Že se nestydí!“ pustila se do mě. „A vy 
taky! To jste ho vychovali, to vám řeknu!“ Nebudu citovat další slova, protože bych skončila u rasistických 
nadávek na Ukrajince, kteří si prý nic jiného nezaslouží. Další názor na současné události, mně bližší, je 
reakce některých českých mužů, kteří s trochou smutku pozorují Ukrajince, jak brání svoji vlast, aby             
v posledku najeli na kolej odvěkých českých mindráků: „To my bysme nedokázali. My bysme za svou vlast 
život nepoložili.“  

Tak ano, nejsme Rusové, ani Ukrajinci, Srbové, Chorvati, ani Poláci, i když jsme všichni Slované. My 
jsme prostě jiní. A nemusí to výlučně znamenat, že nejsme zkrátka žádní hrdinové. Představme si – 
hypoteticky – drsnější scénář našeho rozchodu se Slováky: Těžko, přetěžko bychom nesli jejich nevěru         
a nevděk. Vytvořili bychom oblast Senica a Malacky s možným vpádem na Bratislavu. Snad i oblast Žilina 
by se hodila, vždyť tam žijí Češi! Sdělovací prostředky by se občas otíraly o minulost a Slovenský štát, 
připomínaly by Hlinku a podobná jiná jména… vpád na Slovensko by byl připraven. Zdá se vám to 
nemožné, přitažené za vlasy? V našem podání jistě… Často teď vzpomínám na válku na Balkáně, která mi 
ve své podstatě tu současnou připomíná. Tchán byl ze Sarajeva a rodina se málem rozpadla pro rozdílnost 
názorů. Tchán byl totiž titovec, který nemohl zapomenout Chorvatům a Slovincům, že chtěli samostatnost    
a zničili tak velkou Jugoslávii, na kterou on byl tak hrdý. Marně mu říkal syn, že jeho Sarajevo (kde jsme za 
války byli) je obklíčené tanky, ty tanky že jsou srbské a střílejí do lidí, kteří stojí na chleba. „Co se dá dělat!“ 
bránil Srby můj tchán. „Tak se platí za zradu!“ – Poučena dějinami a úlohou slovanských národů v nich, při 
náhodných setkáních s našinci mluvím pouze o počasí a jenom v duchu si představuju naši armádu 
vytvořenou z kluků, kteří nikdy nebyli na vojně, jak táhnou na Malacky… My, Češi, jsme opravdu jiní 
Slované. Teď aktuálně si říkám: díky Bohu.               Věra Eliášková 

 
TÍM,  ŽE  (SE  S)VĚŘÍME,  JSME  SI  BLÍŽ 

 
Přiblížit ty, se kterými se v kostele vídáme, nám může pomoci rozhovor. Děkuji těm, kdo budou ochotni 
podělit se s námi a odpovědět na vždy stejné položené otázky. Tentokrát se ptáme Mgr. Kláry Čižinské, 
lektorky a překladatelky z italštiny a portugalštiny, maminky čtyř dcer ve věku 12, 9, 6 a 1,5, žijící od 
narození v Praze 7 a pokřtěné v kostele sv. Klimenta paterem Janem Baxantem, nynějším litoměřickým 
biskupem. 
 
     Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Paseky nad Jizerou, výhled od kostela sv. Václava přes hřbitov s náhrobkem houslaře a písmáka Věnceslava 
Metelky na hřebeny Krkonoš. 
     S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie, byste se nejraději potkali a o čem byste s ní  
     hovořili? 
Ráda bych se setkala se svojí patronkou sv. Klárou, s Donem Boskem a s obětavým knězem, lékařem            
a mučedníkem Ladislavem Kubíčkem. To by byly velmi inspirativní a dlouhé rozhovory o víře a životě.  
     Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
„Já jsem ta cesta, pravda i život“ (Jan 14, 6). 
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící 
zvon.“ (1. Kor 13, 1) 
     Prozraďte nám modlitbu nejbližší vašemu srdci… 
Otčenáš francouzsky. 
     Kterých ateistů si vážíte? 
Všech, kteří se ve svém životě řídí dobrem a svým svědomím (častěji zřetelněji než my křesťané) a hledají 
(P)pravdu. 
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     Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
Nedávno s dětmi na filmu Myši patří do nebe. Předtím na podzim s manželem na sociálně-psychologickém 
filmu Neviditelný život Euridice Gusmaové v rámci festivalu Kino Brasil. 
     A v divadle? 
Na baletu Romeo a Julie ve Státní opeře. A v divadle La Fabrika na představení Poprvé a naposledy. 
     Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Těžko říct. Je jich mnoho… Ale ráda a pravidelně se vracím k básním Jana Skácela, Bohuslava Reynka, 
Francesca Petrarcy. 
Z prozaiků mám ráda Umberta Eca a brazilského spisovatele Guimaraese Rosu. 
Z dětské literatury Daisy Mrázkovou, Petra Síse a Astrid Lindgrenovou. 
     Kterou hudbu rádi posloucháte? 
V poslední době poslouchám především to, co zrovna cvičí doma děti na hudební nástroje (stupnice, 
Ševčíky, etudy, soutěžní a zkouškové přednesy). Po večerech, kdy už konečně všechny děti spí, si buď 
užívám ticho anebo poslouchám některé své oblíbené nahrávky klasické hudby, od barokních autorů až po 
současné: od Haendela přes L. Beethovena, A. Dvořáka, B. Martinů, S. Prokofjeva, L. Janáčka, po P. Ebena 
a L. Sluku… 
     Co právě čtete?  
Více knížek naráz, různého zaměření, podle nálady a večerní únavy: A. Mornštajnová – Listopád, encyklika 
Fratelli tutti, Kvítky sv. Františka, M. Třeštík – Umění vnímat umění pro děti a rodiče. 
     Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Richard Rohr – Univerzální Kristus. 
     Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Basilika sv. Markéty v Břevnově, kde jsme měli svatbu. 
     Kdy a kde byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Ve Francii při mezinárodním setkání mládeže v komunitě Chemin Neuf v klášteře Hautecombe uprostřed hor 
na břehu jezera Bourget. 
     Z čeho máte obavy? 
Z války na Ukrajině. Z toho, jak se svět promění, než naše děti dospějí. 
     Na co se těšíte? 
Na to, až zase pojedeme někam spolu jen s manželem. 

rozmlouval JB 
 

VZPOMÍNKA  NA  P.  KOHLÍČKA 
 

 
Milí přátelé, 
blíží se tradiční setkání na buštěhradském hřbitově u hrobu otce Františka. Těším se 
na setkání v sobotu 14. května 2022 úderem 11. hodiny. 
 
Dejte vědět i dalším lidem, kterým otec František vstoupil do života. 
 
Srdečně zdraví 

Petr Novák 
 

KONCERT  PRO  RADOST 
 

Milí farníci, 
během minulých 2 let se koncerty pro radost – stejně jako jiné akce – nemohly konat. Díky Bohu se           
15. května v 17hodin opět v prostorách Muzea Bedřicha Smetany rozezní tóny nástrojů i zpěv. 
Srdečně vás všechny zveme! 
 
Výtěžek bude předán pro potřebné na Ukrajině. 
Za hudebníky                   Hana Šimerová 
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POZVÁNÍ  NA  KVĚTNOVOU  POUŤ  DO  PRAŽSKÉ  LORETY 

 
Milí farníci, loretánské litanie zpívané v tamních 

ambitech tak, jak vznikly, mše sv. s prohlídkou areálu vč. 
klenotnice – a to jen pro nás! To si přece nenecháte ujít… 

Pouť uskutečníme v pátek 13. května. V ten den je 
památka Panny Marie Fatimské. Od 17.30 by bylo 
otevřeno (prosím o dochvilnost – po našem vstupu se areál 
uzavře), kolem 18h mše s májovou – litaniemi v ambitech   
a pak prohlídka 1. patra s klenotnicí (pokud byste chtěli, 
prohlídka 1. patra by byla ještě přede mší). Bude i možné 
něco zakoupit v tamní prodejně s poutními předměty. 

Doprava individuální, možno pojmout jako pěší pouť 
z Holešovic, cca 2 km, nebo tram 22 výstup Pohořelec. 
Těším se na shledání s Vámi!   Jiří Beran, jáhen 

 
POZVÁNÍ  NA  PODZIMNÍ  FARNÍ  POUŤ 

 
Je to dlouho dopředu, ale už nyní si můžete dát do 

svých kalendářů: v sobotu 8. října bychom vyjeli ráno 
od kostela. Při naší pouti navštívíme v doprovodu 
průvodce památník Vojna Lešetice, kde je muzejní 
expozice věnovaná obětem komunismu. Nachází se asi 
5 km jihovýchodně od Příbrami v prostorách bývalého 
pracovního tábora Vojna.  

Foto: Tom Kalous 

Poté budeme pokračovat na nedalekou 
Svatou Horu u Příbrami. Tam individuální 
oběd, mše svatá a prohlídka poutního místa 
(zvonice, sklepení, svatohorské muzeum, 
procházka v přírodě…). Kvečeru návrat do 
Prahy. Již nyní se můžete přihlásit v sakristii našeho kostela a zaplatit za dopravu 400,- Kč. Pokud by pro 
někoho byl obnos překážkou, ať mě zkontaktuje.          Jiří Beran, jáhen 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  7.  4. 

 
 Informace o Noci kostelů, která proběhne v pátek 10. června. Program pro kostel sv. Antonína                   

i sv. Klimenta upřesníme, letos nebude tištěný sešitek, a tak stačí doplnit na plakátky. 
 

 J. Beran předal informace o nebezpečně se naklánějícím stromě na hřbitůvku u sv. Klimenta – řešit bude 
P. Semela po zjištění bližších podrobností. 
 

 Úvahy, jak pomoci Ukrajincům. T. Šponar nastínil možnost spolupráce s komunitou Sant´ Egidio. 
V neděli 24. dubna bude samostatná sbírka pro farnost sv. Antonína ve Lvově.  
 

 V. Eliášková připomněla přijímání pod obojí způsobou. P. Semela: uskutečníme na Zelený čtvrtek při mši 
na památku Poslední večeře Páně. 
 

 Vigilie svatodušní proběhne u sv. Klimenta v sobotu 4. června od 20 hodin. 
 

 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 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: 
 

 
 V sobotu 7. května bude na Svaté Hoře pouť za kněžská a řeholní povolání. 
 V pátek 13. května od 17.30h farní pouť do pražské Lorety. Více viz FL str. 9. 
 V neděli 15. května od 17h v Muzeu Bedřicha Smetany bude koncert pro radost. Více viz FL str. 8. 
 V neděli 29. května v 10h bude u sv. Antonína biřmování. 
 V sobotu 4. června od 20h bude u sv. Klimenta svatodušní Vigilie.  
 V pátek 10. června se naše kostely zúčastní Noci kostelů. 
 V sobotu 8. října bude farní pouť k památníku Vojna Lešetice a na Svatou Horu. Více viz FL str. 9. 

 
 
PRF děkuje všem, kdo 24. dubna přispěli do sbírky pro farnost sv. Antonína 
ve Lvově. Vybralo se a bylo odesláno 37.946 Kč.  
 

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 1. května 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 23. května 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. 


