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Nakonec úvodník? 

 
Je možné psát úvodník, když něco končí? Milý Jirko, není lehké se rozloučit. Skutky 

apoštolů (Sk 20, 36-38) nám takové loučení popisují. Ale: není právě pro naše náboženství 
typické, že z každé bolesti vzejde něco dobrého? 

Není právě to, čemu není dáno pokračovat, tím, co nás přivádí k uvědomění si našich 
limitů? Zakončujeme měsíc květen, ve kterém jsme mohli přemýšlet, jak se změnil život 
Mariin – život služebnice Pána. Vstupujeme do měsíce, ve kterém vynikne lidskost 
Ježíšova. Vždyť i on zaplakal nad přítelem Lazarem, i nad městem. V tepu Pánova Srdce 
můžeme pocítit vzájemnost mezi sebou, která překlene odloučení.   

V druhém roce působení P. Jiřího se povedlo mnoho věcí. Nebylo to také tím, že první rok 
byl díky epidemii útlumový? Přejme si během letních měsíců podobný odstup a zklidnění. 
Našim Otcům, ale i tátům a maminkám. Skončí na čas vodění do kroužků, respekt 
k rozvrhům, o to víc přenechme konání Pánu. A řekněme mu docela upřímně: dělej si 
s námi, co uznáš za vhodné. Nechceme Ti v tom překážet…  

Jiří Beran, jáhen 
 

PUTOVAT,  KONAJE  DOBRO 
 

Všichni už se těší na prázdniny, možná i někdo odpočítává každý 
den pomocí modlitby žalmů. Z nejednoho bytu je otevřeným oknem 
slyšet na ulici klikání myši, která s rychlostí světla slídí po výhodné 
dovolené. Tramvaje proti tomuto hluku nemají šanci. 

Jaký byl tento rok? Co rostlo v nitrech těch, kteří usedali do 
kostelních lavic v předstihu, nebo dobíhali za Trojjediným při prvním 
čtení?  

Jak se nám dařilo být věřícími i mimo zdi kostela? Jsme 
prohloubeni láskou a modlitbou?  

Čas to vyjeví, zátěž běžného života to odhalí. Někteří rostou, jiní 
se uzavírají. 

Všem je dána možnost pracovat se svou životní cestou. Bratr a Pán 
každého člověka – Kristus –  zve ke společné pouti časem života. 

To se týká i mé maličkosti. Sotva jsem se ve farnosti Holešovice za 
pomoci Antonína a Klimenta (našich patronů) trochu rozkoukal 
a zjistil, na co bych mohl navázat. Sotva jsem si zapamatoval farníky, 
kteří potřebovali nějakou formu služby, již sfoukávám z krabic           

a kufrů prach. Není ho moc. Něco jsem ani nevybalil. 
Odcházím na konci června, vyslán jinam, překročím ve službě poprvé pražskou řeku. Léto pro mě 

bude ve znamení změn formy služby, bydlení i vztahů. To se sice nikdy nedoporučuje dělat najednou, 
ale představení si to přejí, a proto budu začínat na Praze 11, ve farnosti Chodov.  
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Na mysl, jinak zaplněnou uzavíráním projektů a úkolů, mi nyní často přichází stará slova: „Když je strom 

často přesazován, nenese ovoce.“ To je ale korigováno výrokem: „Putuj a konej dobro.“ Uf, to abych se moc 
nezabydlel ani na druhém břehu! 

Tedy se i tímto textem loučím a děkuji otci Pavlovi, bratru jáhnovi Jiřímu i všem farníkům a pomocníkům 
za společný kus cesty. Něco jsem získal, něco ztratil. 

A protože mám rád dobré citáty, loučím se jedním, který docela vystihuje situaci:  
„Lidská vůle nás nikdy nepřivede na místo, kde by nás Pánova milost neposilovala.“ 

  
S přáním velkého dobra od Pána se loučí a mává vděčný        Jiří Prokop Zeman 

od července ex-farní vikář z Holešovic 
 
NA  ROZLOUČENOU 
 
Tuto modlitbu Charlese de Foucaulda  citoval O. Jiří v jednom svém kázání. Myslím, že se hodí na 
rozloučenou.                ve 
 
Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. 
Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. 
Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. 
Nepřeji si nic jiného, 
než aby se tvoje vůle vyplnila na mně, na všech tvých tvorech, 
můj Bože. 
Odevzdávám svou duši do tvých rukou. 
Dávám ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce, 
protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se 
do tvých rukou bez míry – s nekonečnou důvěrou, 
protože jsi můj Otec. 
 
NEBESKÝ  CIRKUS 
 

Sny mají v Písmu a kultuře vůbec své důležité místo, mnohdy věšteckým posláním opředené, a tak se 
skoro ostýchám o jednom svém snu mluvit. Jenže byl krásný a pověděl mi tak moc, že se o něj podělím. 

 
Sen se odehrával v cirkuse. Pod šapitó si stáli muži vzájemně na ramenou a tvořili tak pyramidu 

lidských těl, která sahala až ke stropu šapitó. Na samém vrcholu toho žebříku jsem stála já jako malá holka                 
a natahovala ruce k Pánu Ježíši, který se vznášel pod kupolí. Nakonec jsem mu skočila do náruče a on mi 
hned pokynul, abych se dobře podívala, kdo mě držel. A tak jsem stoupala znova od podlahy ke stropu           
a zblízka poznávala tváře všech těch cirkusáků, kteří tam stáli. A byly to tváře kněží, kteří už zemřeli         
a které jsem znala: O. Kohlíčka, O. Inocence Kubíčka, O. Michala Pometla, O. Jirky Paďoura,                 
O. Kánského. Bylo jich sedm, ale dva jsem neznala. Když jsem se ptala kamarádů cirkusáků, řekli mi, že 
pyramidě se říká twomenhigh nebo threemenhigh, podle toho, kolik chlapů si stojí na ramenou. Slyšeli, že 
maximální počet je sixmenhigh. O sedmi prý neslyšeli, ale je možné, že to někdo na světě umí…Mí kněží 
to uměli. Ti všichni mě podpírali, abych dosáhla na Pána. Co námahy stojí jedna ženská… 

Teď, když přišel červen a naše duchovní vojsko zaujímá nové strategické pozice, znova – pokolikáté už 
– se rozčeřila hladina emocí: proč a zač tohle věčné přesouvání, bourání rozdělané práce…  Na intenzitě 
rozhořčení se pokaždé ukazuje, že kněz není jen manažer, učitel, administrátor, správce majetku, animátor, 
vědec, údržbář – ale především duchovní osoba, která má svou důležitost. Tak to naposled vyjádřil Tomáš 
Šponar v jednom ze svých zarmoucených mailů a shrnul tak dlouholetý, ujetý, okolním světem ovlivněný 
přístup ke kněžím, kteří nechť své záhadné duchovno provozují jako zájmovou činnost, jako nepodstatnou 
nadstavbu hodnou závisti (není nad šéfa, který neexistuje, jak se říká ve Švejkovi), ale hlavně, ať taky 
něco dělají, vykazují něco hmatatelného, praktického, ať si nezvykají na nějaké studování a přičichnou     
k řemeslu, třeba, jak se pěstuje dobytek (myšleno zvířata) nebo ať vymyslí nějakou akci, která by se dala 
vykázat a zúřadovat.… 
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Kněz je duchovní, naprosto nezastupitelná osoba, a to i pro nevěřící. Čím víc si to budeme všichni 

opakovat a svým chováním stvrzovat, tím spíš se o tom dozví okolní svět, který od rána do večera neslyší     
o ničem jiném než o zneužívání. Dnes se klidně ruší mše svaté s tím, že mší je dost a ty můžeš jít jinam. Tak 
dlouho, až nebude žádné jinam. Až nebudou žádní kněží, až nebude nikdo, kdo by se postavil do nebeského 
šapitó a dělal tam žebřík pro jemu svěřené dušičky. Aby se tak nestalo, musíme se snažit všichni. My, laici, 
abychom aspoň doma zvěstovali dětem, jak krásné je povolání kněze, biskupové, aby se svým vojskem 
zacházeli moudře, slušně a s láskou, učitelé teologie, aby s úctou a náležitým důrazem hovořili o kněžství     
a jeho hodnotu stále nesnižovali. 

Zkrátka, i když to vypadá, že je všechno v Božích rukou – něco je přece jenom taky na nás. 
Věra Eliášková 

 
SDÍLENÍ 

 
Koncem minulého roku se na mě obrátila farnice z malé vísky ve Středočeském kraji s prosbou o pomoc. 

Ta pomoc byla na základě informace od jejich faráře, že důsledky odluky církve od státu – i když 
v horizontu několika let – budou neblahé. Jednak proto, že u nás farářů ubývá všeobecně, a jednak proto, 
že si je jejich farníci zkrátka nebudou schopni zaplatit. Nechala za tím účelem posvětit sošku Panny Marie, 
abychom se k ní modlili za kněžská a řeholní povolání, a poslala mi ji poštou. Nešlo to tak hladce, jak 
jsme si obě myslely, nicméně posvěcená soška Panny Marie doputovala do kobyliské farnosti a je 
v podstatě v roli štafetového kolíku, který se předává od rodiny do rodiny. Tenkrát jsem tento počin brala 
jako poplašnou zprávu a brala jsem ho poněkud na lehkou váhu, dokud jsem se sama neonemocněla 
kovidem a dokud nevypukla válka na Ukrajině. Tyto dvě věci velmi rychle uspíšily mé myšlenkové 
pochody, protože najednou bylo všechno „jinak“.  

Tak jsem si vzpomněla na to, jak velký rajon musí pokrývat kněží, kteří žijí mimo Prahu a kteří 
v určitém městečku mají ještě spoustu vesniček, kam dojíždějí v tom nejlepším případě jednou týdně na 
mši na vlastním motocyklu celí uřícení, aby to stihli. Byla jsem svědkem toho, kolik kněží v poslední době 
muselo změnit svá působiště, a dokonce ke mně v souvislosti se změnou ve farnosti doputoval výraz 
“Personální krize“. V poslední době jsme účastníky řady změn, které nás ženou do stresu a tak nám mohou 
uniknout věci, které jsou velmi důležité, protože se o nich mluví jen pokoutně nebo vůbec.  

Nemám v úmyslu ve Vás vzbuzovat černé obavy nebo paniku, mám v úmyslu Vás motivovat k tomu, 
abyste se zapojili aktivně do obrany církve a „podrželi“ naše duchovní otce. Potřebují nás úplně stejně, 
jako potřebujeme my je, a potřebují, abychom je podrželi jakýmkoliv způsobem. Gestem, úsměvem, 
modlitbou, praktickou pomocí nebo třeba také „kopou vajec“, popřípadě finančním obnosem. Práce 
kněží je namáhavá, mizerně placená, diskutovaná a spousta lidí nemá vlastně ani ponětí, co všechno 
obnáší. To, že v kostele jsou kvalitní kněží, kostel je uklizený, upravený, že na faře teče voda, funguje 
kuchyňka a neprotéká záchod… to se neděje samo. Pomáhá celá plejáda lidí. Ve farnosti pracují 
kostelníci, jáhnové, pastorační asistenti, varhaníci, zpěváci, dobrovolníci a dobrovolnice, katecheti        
a katechetky… 

Ponětí naší široké veřejnosti o práci těchto lidí je slušně řečeno zvláštní. Slýchávám poznámky                 
o pánbíčkářích, fráternících, černoprodelnících, kněžourech a darmojedech. Laický názor je asi takový, že 
kněží jsou tlustí z přílišného stravování se a nedostatku práce. Když naštípete dříví nebo spravíte boty – je to 
vidět. Ale když kněz nebo pastorační asistent vede děti ke zpytování svědomí, hned to vidět není, ale 
zúročuje se to po letech s vysokým úrokem vkladu. A tak považuji za svou povinnost se za kněze vzít           
a bránit to, co dělají, co dělají řeholní řády a ti, kdo pracují ve farnostech, protože jejich práce je pro 
budoucnost velmi důležitá. Putující Panna Maria zakotvila nyní u členky kurzu Beta v Kobylisích a čeká na 
další rodinu, která by si ji na přechodnou dobu vzala k sobě a modlila se k ní na výše uvedený úmysl spojený 
s prosbou o mír. Prosím Vás, přidejte se k tomu, co avizovala ona farnice – maminka pěti dětí – před více 
než půl rokem. 

Už třeba jenom proto, abychom se nedostali do situace jako moje dobrá kamarádka – maminka 
evangelického faráře, které její sousedka tuhle řekla: „A že si to vybral dobře, ten váš Jára, jednou v neděli si 
odříká svoje kázání a zbytek tejdne má lehy“.  

Tak Vás moc zdravím a prosím – braňte se, pokud se s něčím podobným setkáte, a podporujte své 
duchovního otce.           Martina Votrubová 
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KONCERT  PRO  RADOST  A  PRO  FARNOST 

 
Po nucené přestávce jsme po dvou letech 

opět navštívili Muzeum Bedřicha Smetany       
na krásném místě na Novotného lávce, kde     
teče Vltava podle Smetanových not. Hanka 
Šimerová obětavě dala všechny instrumentalisty 
a vokalisty dohromady, se všemi korepetovala, 
zamluvila sál, zkrátka bez ní by se neodehrálo 
nic. Nechci jen chválit, i když to hlavně, ale chci 
taky upozornit na důležitý fakt, který se většinou 
bere jako samozřejmost, že u každé dobré věci 
stojí na počátku jeden dva lidé, bez kterých by 
nebyl ani koncert, ani cokoliv jiného. 

Repertoár byl povětšinou klasický: J. Strauss, 
V. Novák, W. A. Mozart, B. Smetana. Skvěle 

zpívaly a na klavír hrály naše známé dámy: Hana Šimerová, Jitka Rosypalová, Hana Uxová-Škvařilová. 
Překvapením byla nejmladší Šimerová – 
Markéta, třetí z rodu pianistek (už babička učila 
hře na klavír) a je vidět, že geny a pravidelné 
cvičení jako samozřejmost se projeví docela 
záhy, a i když Markéta byla prý nervózní, 
podala naprosto profesionální výkon. 

Ještě je třeba zmínit a pro dramaturgii 
vyzdvihnout Petra Havlína, jediného muže 
v této sestavě, který si tentokrát vybral skladby 
Ernesta Blocha, inspirované tórou. Pro mě 
osobně byly tyto Blochovy skladby objevem 
(což u mě v oblasti hudby není zas takový 
problém), nicméně díky za něj. Byly to skladby 
opravdu nádherné, duchovní a Petr hrál skvěle. 
Koncert se vydařil a farní obecenstvo bylo, zdá se, o trochu vděčnější než normálně. Na plakátku se inzerovalo 
překvapení. Nedostala se ke mně informace, v čem spočívalo. Zda v jazzovém standardu: „Ain´t misbehavin“ 
známého černošského pianisty Fatse Wallera v podání Markéty Šimerové, či v rozhodnutí, že výtěžek koncertu 
půjde na pomoc Ukrajině. Za a (i za b) je správně.              Věra Eliášková 

 
ÚČASTNÍCI  FARNÍ  POUTĚ  DO  PRAŽSKÉ  LORETY 13. 5.   
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SLOVO  K  MANŽELSTVÍ 

 
V Širokom Brijegu a jeho okolí žije zhruba třináct tisíc katolíků, mezi nimiž nenajdeme rozvedené. Čím 

si lze tuto skutečnost na zmíněném místě v Bosně a Hercegovině vysvětlit? 
 Po staletí byli tamější Chorvati pod tureckou a následně komunistickou nadvládou těžce utlačováni         

a museli o svou víru bojovat. Z vlastní zkušenosti proto vědí, že spása vyplývá z Kristova kříže. Nepramení 
z odzbrojovacích projektů nebo mírových smluv, i když i ty jsou do jisté míry přínosné. 

Když se mladí lidé připravují na manželství, nejsou klamáni tím, že by jim někdo říkal: „Našli jste své 
štěstí, svůj chybějící půlku, ideálního partnera.“ Kněz jim říká: „Našli jste svůj kříž. A je to kříž, který je 
třeba milovat, který je třeba nést, kříž, který nesmíte odhodit, ale cenit si ho.“ Na svatební obřad s sebou 
snoubenci do kostela přinášejí krucifix. Tento kříž má při pronášení slibů ústřední místo. Nevěsta nejprve 
položí na kříž svou pravou ruku, ženich zase položí svou ruku na ruku nevěsty a obě ruce se tak na kříži 
spojí. Kněz následně přehodí štolu přes ruce snoubenců, kteří vysloví své „ano“ a slíbí si věrnost. Ženich      
a nevěsta se navzájem nepolíbí, místo toho políbí kříž tvořící základ svátosti manželství. Symbolický 
význam toho je velmi krásný: pokud muž opustí svou manželku nebo žena svého manžela, pak ve skutečnosti 
opouštějí kříž. Opustit kříž však znamená ztratit všechno, protože na kříži zemřel Kristus, který je pro nás 
vším. Po obřadu si nevěsta a ženich odnesou kříž domů a umístí ho ve svém domě na čestném místě. Vyskytne-
li se problém, dojde-li ke svárům, právě před tento kříž manželé přijdou hledat pomoc. Nepůjdou k právníkovi, 
nebudou se radit s astrologem, psychologem, ale předstoupí před ukřižovaného Krista. Pokleknou a právě před 
ním budou prolévat své slzy, svěří se se svým trápením, připomenou si slova Otčenáše: „Odpusť nám naše 
viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.“           Glas koncila (2. 4. 1997) 

 
TVŮRCE  POKOJE,  A  CO  MY? 

 
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. (Jan 14, 27) 

 
Neděle před slavností Nanebevstoupení Páně a před přípravou na slavnost Seslání Ducha svatého.            

P. Pavel Semela hovoří o pokoji, který Duch svatý přináší. Pokoji, který pramení z jistoty, že si nás Bůh 
zamiloval, o pokoji zevnitř, bez ohledu na vše zneklidňující kolem nás. Pokoj, který také my máme přinášet 
do svého okolí. A mně se vybavila dávná příhoda. 

My a naše čtyři děti, některé školou povinné, jiné ještě ne. Nedělní Stromovka. Manžel odmítá včasný 
návrat a večer, když se díky tomu čas nachýlil, trvá na plánovaném promítání rodinných diapozitivů. 
Konflikt na obzoru: „Taková nezodpovědnost, rozhodně nechci ráno tahat rozespalé děti z postele!“ Ve mně 
to takto jen vře. Nevím, jak se to stalo, ale otevírám dveře z kuchyně a slyším se, jak říkám ostatním: 
„Jedem!“ (Pokyn k promítání.) To jsem nebyla já! Promítání nakonec proběhlo rychle, klid byl zachován      
a mohlo se jít v pokoji spát .            Irena Červenková 

 
NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  (Skutky apoštolů 1,9-12) 

 
„Akime, Akime, jsi doma?“ slyšel chlapec volání zvenku. Podíval se ze dveří ven. Na ulici stál Azor, jeho 

kamarád: „Pojď si hrát!“ volal. „Dneska nemůžu,“ řekl Akim, „dostal jsem od mámy práci.“ Vyšel z domu    
a nesl prázdný koš. „Práci? Jakou?“ zeptal se Azor zvědavě. Akim zaváhal. Měl by se svěřit kamarádovi, že 
jeho rodina má malý problém? Ale nebyla ostuda, být chudý. „Už nemáme žádné olivy,“ řekl, „a také žádné 
peníze, abychom si nějaké koupili. Máma mě poslala na Olivovou horu, abych se podíval, jestli už jsou tam 
nějaké zralé. Víš přece, že je tam hodně divokých olivovníků, z kterých si může člověk brát. Není to žádná 
krádež, protože nikomu nepatří.“ Azor si povšiml, že Akim se necítil dobře, že má splnit tento úkol. 

„Půjdu s tebou,“ řekl Azor „ve dvou to bude zábava!” Šli krátkou cestou k Olivové hoře zahradou až  k návrší, 
kde bylo nejvíc olivovníků. „Tam nahoře, kde nejvíce svítí slunce, určitě už dozrály nějaké plody,“ povzbuzoval 
Azor kamaráda. Ale už se objevovali někteří lidé, kteří také chtěli nahoru. „Taková smůla,” řekl Akim, „nechtěl 
jsem, aby mě někdo viděl. Přece by si mohli myslet, že krademe. Pojď, radši se vrátíme!” Ale Azor si lidi 
podrobněji prohlédl a mínil: „Poznávám tyto muže. To jsou ti, kteří doprovázeli rabína Ježíše, když ještě žil. Byli 
často tady na Olivové hoře. Rabín je zde vyučoval a zde byl také zatčen.“ „Ach jo,“ povzdechl si Akim. „Ti nám 
nic neudělají,“ pošeptal Azor Akimovi, „Oni jsou rádi, že jim nikdo neublíží, když je jejich mistr mrtev.“  

Chlapci  šli  opatrně dál, než uslyšeli, že muži na hoře zpívali.  Ano, zpívali žalm a znělo to moc pěkně. 
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Najednou se tu objevil další muž v oděvu bílém jako sníh. Azor si promnul oči: „Není to…?“ Také Akim v něm 
poznal rabína Ježíše, nebyl tedy mrtev? Vybavil si dokonce hlas rabína, přece ho několikrát slyšel, když učil. 
Chlapci zřetelně slyšeli, co zrovna říkal apoštolům: „Běžte do celého světa a hlásejte evangelium! Kdo věří, bude 
spasen…A vy budete mými svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samařsku a až na sám konec země. A vězte, 
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Poté, co to řekl, požehnal jim a byl před jejich očima vzat 
vzhůru do nebe a oblak jim ho zastřel a už ho neviděli. Stejně jako muži, tak i Akim a Azor hleděli upřeně k nebi. 

Znenadání se před nimi objevili dva muži v takových bělostných šatech, jako měl rabín Ježíš. Řekli: 
„Vy muži z Galileje, co tady stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu 
přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 

Náhle apoštolové ožili. Spěchali dolů z hory směrem k Jeruzalému. Bylo vidět, že se ze srdce radovali. Oba 
chlapci počkali, až úplně všichni odešli. Pak se Akim zeptal: „Rozumíš tomu? Nyní je jejich rabín opravdu 
pryč, v nebi – a oni se radují!“ Azor mínil: „Neslyšel jsi, co řekl: Jsem s vámi po všechny dny až do konce 
světa? To je všechno velmi tajemné. Pokud ON žije, přestože ho zabili, tak může i toto: být s námi lidmi, i když 
ho nevidíme! Připadá mi, že to je důvod k radosti! Jsem rád, že jsem to zažil. A teď pojď, určitě najdeme 
nějaké olivy.“ A tak to i bylo, naplnili Akimův koš a byli plni radosti.       Barbora Thielová 

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

 
Přiblížit ty, se kterými se kolem kostela vídáme, nám může pomoci rozhovor. Děkuji těm, kdo budou ochotni 
podělit se s námi a odpovědět na vždy stejné položené otázky. Tentokrát se ptáme pana Pavla, prodejce 
Nového Prostoru. Potkáváme jej před kostelem, anebo na rohu Strossmayerova náměstí. Zdálky září jeho 
červená bunda a zblízka jasné, radostné oči. 
 
     Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Ano, to Vám rád řeknu: moje oblíbené místo je v přírodě a mezi zvířaty. 
     S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie, byste se nejraději potkali a o čem byste s ní 
     hovořili? 
Potkat bych se chtěl s Pánem Ježíšem a mluvit s ním o dětech, aby netrpěly a aby je hlídal před zlými rodiči… 
     Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
Je to žalm 119. Hned jeho začátek: Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. 
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem, kdo nečiní nepravosti, ale chodí po jeho cestách.  
     Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
Začátkem devadesátých let na filmu Ježíš. Bylo to v kině Blaník a myslím, že to mělo vliv na to, že jsem 
přijal křest! 
     A v divadle? 
Tak v divadle jsem nebyl nikdy… 
     Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Božena Němcová. 
     Kterou hudbu rádi posloucháte? 
Nejraději mám country a trampskou hudbu. 
     Co právě čtete? 
Knihu o kardinálu Tomáškovi. Obdivuji tam jeho vzdor proti totalitě. 
     Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Knížka, kde společně vystupovali muslim a křesťan. 
     Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Asi Vás nepřekvapím: je to náš kostel svatého Antonína. 
     Kdy a kde byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek?  
Když v dubnu 1990 přiletěl papež Jan Pavel II. do Ruzyně a na letišti políbil zemi. A když jsem byl brzo 
nato pokřtěn v křesťanském společenství Maniny. 
     Z čeho máte obavy? 
Ze špatných lidí! 
     Na co se těšíte? 
Já mám radost z každého setkání s dobrými lidmi! 
     Pavle, dík za odpovědi a za Tvou dobrou náladu!                rozmlouval JB 

– 6 – 



 

ZAŽÍT  MĚSTO  JINAK  2022 
 

V tradičním termínu – třetí zářijovou sobotu, letos tedy 17. 9. –  
organizuje spolek Auto*Mat po celé republice sousedské slavnosti Zažít 
město jinak (www.zazitmestojinak.cz). Naše farnost se v roli místního 
organizátora k této slavnosti připojí programem před kostelem sv. Antonína. 
Pro letošek bylo centrálně zvoleno téma Bez zábran, které se pokusíme 
akcentovat i v rámci našeho programu. Třeba se nám podaří alespoň popsat 
zábrany (fyzické i mentální), které ční v našem farním společenství. 

Konkrétní program teprve dáváme dohromady, ale můžete se těšit na neformální setkání sousedů 
(farníků) s občerstvením (na způsob nedělního agapé), stánky charitativních organizací, bazar dětského 
oblečení (můžete přispět kousky, ze kterých již vaše děti odrostly), výstup na svatoantonínské věže, soutěže 
pro děti, hudební a divadelní vystoupení a možná přiletí i včely. Budeme rádi, když obohatíte program o své 
nápady, které můžete zasílat na adresu: farniakce@svatyantonin.cz. 

 
Udělejme si tedy v sobotu 17. 9. 2022 odpoledne (cca od 13 do 17.30h) čas a pojďme před kostel sv. 
Antonína zažít město jinak. Bez zábran! 

Srdečně vás zvu.          Honza Rund 
 

OPĚTOVNÉ  POZVÁNÍ  NA  PODZIMNÍ  FARNÍ  POUŤ 
 

Čas letí hlavně přes prázdniny, a tak si už nyní 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. V období 1949-1951 to byl tábor nucených prací a až do roku 
1961(!) vězeňské zařízení, kde byli žalářováni stoupenci demokracie a odpůrci 
komunistického režimu. Jsem přesvědčen, že je vhodné si to připomínat a na těchto 
místech pamatovat na všechny, kdo žijí v nesvobodě… 

Po návštěvě tohoto pietního místa budeme pokračovat na nedalekou Svatou Horu        
u Příbrami. Tam zahrneme vše do modliteb: mše svatá a prohlídka poutního místa 

(zvonice, sklepení, svatohorské muzeum, procházka v přírodě…). Kvečeru návrat do Prahy. Nyní je třeba 
přihlásit se v sakristii našeho kostela a zaplatit za dopravu 400,- Kč. Pokud by pro někoho byl obnos 
překážkou, ať mě zkontaktuje.              Jiří Beran, jáhen 
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ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  5. 5. 2022 

 
 Informace o Noci kostelů 10. 6.:  

Sv. Kliment bude dík dobrovolníkům otevřen od 18 do 22h, v 19h seznámení s jeho historií (J. Beran).  
Svatý Antonín: program začne večerní mší svatou v 18h, kostel bude otevřen až do 23h. Přístup na věže 
19 – 22h., ve 20h seznámení návštěvníků s tím, co najdete v kostele a k čemu to slouží (J. Beran). 
V průběhu večera seznámení s freskami v presbytáři (V. Eliášková). Ve 22.30 závěrečná modlitba. 

 29. 5. při mši v 10h – udělí biskup Zdenek Wasserbauer svátost biřmování. 
 12. 6. při mši v 10h – první sv. přijímání (cca 6 dětí). 
 P. Jiří Zeman oznámil své přeložení do farnosti u kostela sv. Františka z Assisi v Praze Chodově. 

Rozloučení s naším farním vikářem proběhne 29. 6. na slavnost sv. Petra a Pavla. Ve čtvrtek 30. 6. 
poslední polední mše sv. ve 12h. 

 Odchod P. Zemana si vyžádá redukce bohoslužeb. Během roku budou ve všední dny mše od pondělí do 
pátku v 18 hod (nebude tedy čtvrteční polední a sobotní večer), v neděli tři mše sv. zůstanou (8,10,18). 

 Během prázdnin: mše svaté ve středu a v pátek v 18h, v neděli 10 a 18h. Kostel bude otevřen pouze ve 
středu a v pátek od 12h do večerní mše sv. a v neděli hodinu přede mší. Během prázdnin nejsou adorace 
u sv. Klimenta a ostatní aktivity. 

 Petr Koldinský seznámil s aktivitami komunity Sant Egidio na pomoc válečným běžencům z Ukrajiny. 
 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 19.15 ve farních místnostech. 
 
 
KALENDÁŘ  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA  PRO  NEJBLIŽŠÍ  OBDOBÍ: 
 
 V neděli 29. května v 10h bude u sv. Antonína biřmování. Po mši sv. agapé, prosíme farníky, aby 

přinesli něco upečeného či jiné dobrůtky. 
 V sobotu 4. června od 20h bude u sv. Klimenta svatodušní Vigilie.  
 V neděli 5. června Hod Boží svatodušní – po mši sv. v 10h agapé, prosíme farníky, aby přinesli něco 

upečeného či jiné dobrůtky. 
 V pátek 10. června se naše kostely zúčastní Noci kostelů. Program u sv. Antonína 18 – 23h, program   

u sv. Klimenta (zaměřený více na děti) 18 – 22h. 
 V neděli 12. června od 10h v kostele sv. Antonína první sv. přijímání dětí. 
 V pondělí 13. června v 18h u sv. Antonína – svatoantonínská pouť – po mši sv. agapé – drobné 

pohoštění z cukrárny Studánka, i farníci však mohou něco přinést. 
 Ve středu 29. 6. loučení s P. Jiřím Zemanem – po mši sv. v 18h agapé – drobné pohoštění z cukrárny 

Studánka, i farníci však mohou něco přinést. 
 V sobotu 18. září – Zažít město jinak. Více viz FL str. 7. 
 V sobotu 8. října – farní pouť k památníku Vojna Lešetice a na Svatou Horu. Více viz FL str. 7. 
 

 
POŘAD  BOHOSLUŽEB  U  SV. ANTONÍNA  O  PRÁZDNINÁCH  
 
středa a pátek   18h  
neděle     10 a 18h   
Kostel bude otevřen pouze ve středu a v pátek od 12h do večerní mše sv. a v neděli hodinu přede mší.  
Během prázdnin nejsou adorace u sv. Klimenta ani ostatní aktivity. 
 
PRF a redakce FL přeje všem farníkům klidné a pěkné prázdniny a dovolenou, 
odpočinek a osvěžení na těle i na duchu. 
 

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 29. května 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 12. září 2022. 
Dopisy a příspěvky zasílejte na adresu: Farnost sv. Antonína, Dukelských hrdinů 54, Praha 7, 170 00, na redakci Farních listů 
redakce@svatyantonin.cz nebo je zanechte v sakristii. Obálku označte nápisem Farní listy. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. 
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Adresa webových stránek naší farnosti je www.svatyantonin.cz, kam můžete psát i své dotazy.         
Pro sdílení zpráv funguje ve farnosti e-mailová skupina svatyantonin@googlegroups.com, Zájemci o připojení k e-mailové skupině 
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