
 
ROČNÍK: XXXI FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 6/2022 

 
Přemítání o azimutování 

 
Víte, co to je azimut? A tušili jste, že existuje několik sloves odvozených od tohoto slovního 
základu? Např. azimutovat, naazimutovat, azimutnout?  
 
Díky Tomáši Bělohlávkovi jsem měl možnost zúčastnit se na konci prázdnin mistrovství 
světa v rogainingu (taky divné slovo s ještě zvláštnějším původem, odkazuji na wikipedii). 
Zjistil jsem přitom, že je možné chodit 24 hodin přes hory a doly podle mapy bez 
jakýchkoliv popisků a často podle azimutu, tj. čísla vyjadřujícího úhel odklonu od severního 
směru. Prostě v mapě si naměříte, kterým směrem vede nejkratší cesta k další kontrole,     
a pak se podle buzoly snažíte tento směr držet, ať se děje, co se děje, resp. ať se vám 
postaví do cesty cokoliv. Nebývá to cesta jednoduchá, většinou spíš patří mezi ty 
nejnáročnější, ale vede spolehlivě k cíli. Aspoň pokud jste na začátku měřili dobře. A jsme 
u toho. K azimutování je potřeba vědět dost přesně, kde jsme a kam chceme dojít. A pak se 
držet buzoly, i když cesta moc lákavě nevypadá. 
  
A tak bych nás chtěl povzbudit, abychom si na začátku nového školního roku dopřáli čas 
zjistit, kde jsme a kam chceme směřovat. A přeju sobě i vám všem hodně odvahy držet se 
nastaveného azimutu.  

Váš Pavel Semela, farář 
 

 
PRAVIDELNÝ  POŘAD  BOHOSLUŽEB  V  KOSTELE  SV. ANTONÍNA  
 

Pondělí  18h  
 

Úterý   18h 
 

Středa   18h 
 

Čtvrtek  18h 
 

Pátek   18h 
Každý první pátek v měsíci je od 16.30h eucharistická adorace 
 

Sobota  nejsou bohoslužby 
 

Neděle   8, 10 a 18h 
 
Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin. 
V den státního svátku, který připadne na všední den, je kostel otevřen od 17.00 do 19.00 hodin. 
Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše svaté. 
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LETNÍ  TÁBOR  2022 
 

Letos jsme se s naším letním táborem vrátili po třech letech na místo konání prvních třech ročníků – do 
Hrádku u Vlašimi. Hrádek máme všichni moc rádi, tábory zde byly vždy povedené a jezdíme sem i na 
pravidelné víkendovky. Proto nás neodradil ani velký počet přihlášených dětí a místo změny lokace jsme 
nejstarší skupinku dětí spolu s vedoucími ubytovali na nedaleké louce ve stanech.  

Pro mladší děti byla připravena celotáborová hra na téma „Cestování časem“. Hned první den nás stroj 
času přenesl na počátek světa a úkolem bylo plnit řadu tematických úkolů a tím získávat kódy pro posun na 
časové ose. Po starozákonním putování, přes dobu Ježíšovu, středověk, Divoký západ a 50. léta ovládaná 
socialismem jsme se slavnostně po Sametové revoluci dostali do současnosti. Během týdne nechyběl ani 
celodenní výlet, na kterém jsme jako zázrakem nezmokli, náročná opičí dráha v lese, spousta sportovních 
aktivit a noční bojovka, kterou všechny děti hrdinně zvládly. Vždy ráno před rozcvičkou se děti mohly 
zúčastnit ranních chval a jako zakončení středečního odpoledního duchovního programu, na který se k nám 
přidal i náš pan farář Pavel Semela, jsme se společně zúčastnili mše svaté v místním kostele. 

Starší děti měly pobyt opravdu zážitkový. I přes velké přípravy, záložní stany, party stany a připravené 
celty jejich ubytování neodolalo náporu třídenního vydatného deště. Na denním pořádku tedy bylo vysoušení 
bot, vytírání stanů a nákup nových – suchých – ponožek. Jednu noc bylo dokonce nutné přespat v budově. 
Kromě těchto zážitků ale starší skupina také zdárně zdolala celodenní, 26 km dlouhý výlet (opět za 
doprovodu deště), při kterém si odhlasovala namísto návštěvy hradu Český Šternberk teplou polévku 
v nedaleké restauraci :). V rámci zážitkového workshopu první pomoci vedeného zdravotnickým 
záchranářem si všichni při simulaci reálných situací ověřili, co si pamatují z kurzů první pomoci. Společně 
také připravili půldenní program pro mladší děti a ve spolupráci s vedoucími také noční bojovku, která se jim 
velmi povedla. Celkově se sešla skvělá parta mladých lidí, kteří si tábor nenechali znepříjemnit nepřejícím 
počasím a naplno si ho užili! 

Tábor jsme měli v plánu zakončit táborákem, počasí nám to ale opět nedovolilo. Místo buřtů jsme si tedy 
pochutnali na párcích a vařených kukuřičných klasech, malý oheň jsme zapálili jen symbolicky na silnici na 
přenosném ohništi a večer zakončili chválami v kostele. 
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A jak tábor prožili starší? O tom se rozepsal Kuba Kment… 
 

Letošní 7. ročník tábora se uskutečnil na našem tradičním místě, kde jsme už zažili tři tábory, a to            
v Hrádku u Vlašimi. Letos, stejně jako minulý rok, byly děti rozděleny na mladší a starší. Jelikož „stará 
škola“, ve které jsme byli ubytováni, kapacitně nedostačovala, tak jsme si museli postavit stany. Holky měly 
jeden velký stan a kluci byli rozdělení do menších stanů.  

V pondělí jsme začali hrát živou verzi městečka Palerma – Mafii. Celkem jsme ji hráli dvakrát, přičemž 
nejdelší přeživší čas mafiánů (vrahů) byl den a půl :). Druhý den byl pro všechny děti naplánován celodenní 
výlet, ovšem my jsme byli vzbuzeni již v půl šesté ráno a autem odvezeni do vzdálené vesnice. Naším 
úkolem bylo dostat se zpět do Hrádku po modré turistické značce. Potkal nás prudký déšť, brodění 
rozvodněného prudkého potoka, a jelikož jsme byli všichni zmáčení, tak nám vedoucí museli přivézt suché 
oblečení. Do tábora jsme dorazili už víceméně suší, ale tam jsme zjistili, že máme opět promočené stany :(. 
Takže jsme noc strávili v budově v suchu a teplu.  

Také jsme měli kurz první pomoci s všeobecným: „co bychom měli dělat, kdyby…“ Následovala názorná 
praxe v podobě stanovišť. Ve čtvrtek jsme měli program pro děti udělat my. A s ohledem na to, v jaké době 
mladší děti se strojem času byly, jsme uspořádali rytířské (sumo) turnaje, běhání pro fáborky a samozřejmě 
nesměla chybět ani hra buldok. Večer jsme se začali připravovat na bojovku, kterou mladší již velmi 
očekávali. Při bojovce nás vedoucí postupně nalákali do pasti, aby udělali bojovku i nám :). Ráno jsme se 
krásně prospali a večer jsme hledali náš poklad, který byl schovaný na stromě. Poslední den jsme skládali 
naše stanové městečko a pomalu čekali na rodiče.  

Celý tábor jsme si užili, i když nám nepřálo počasí, a těšíme se na další ročník!!! 
 

Farní letní tábor byl realizován za finanční podpory městské části Praha 7 a hlavního města Prahy. 
Děkujeme. 

Zuzana Dorážková, Jakub Kment 
 
DÍKY  UKRAJINSKÝM  MAMINKÁM 
 

Ve farních učebnách, které o prázdninách obvykle zcela osiří, jsme letos v létě poskytli útočiště dvěma 
maminkám, které utekly před válkou na Ukrajině. Paní Nataša a paní Aňa přišly do Česka a do Prahy se 
školou povinnými dcerami. Také proto, že obě měly s naší zemí i městem předchozí kontakty. Společný 
domov nalezly nejprve na Fortně u bratří karmelitánů. Toto ubytování ale bylo potřeba už na konci června 
uvolnit. V té době jsme však už mohli nabídnout azyl právě v naší farnosti.  

Potřebný nábytek (především postele) jsme doplnili svépomocí z darů. Náš dnes už bývalý kaplan Jiří 
Zeman pak zajistil finanční dar na pořízení zánovní pračky. Pomoci jsme tak mohli díky spolupráci řady 
farníků a především porozumění a vstřícnosti našeho faráře Pavla Semely. 

S novým školním rokem se ale učebny opět vracejí k obvyklému provozu a byly to právě Nataša s Aňou  
a jejich přátelé, kteří prostory připravili a dokonce opravili starší závady (m. j. oprava výmalby). Paní Aňa, 
která pochází z jižní Ukrajiny, z oblasti kolem Mykolajivu, se pak s koncem prázdnin i se svou dcerkou 
vrátila domů. Modlíme se samozřejmě za to, aby našla bezpečný a trvalý domov, ale zároveň jsme ji ujistili, 
že ve farnosti jsme připraveni ji opět pomoci, pokud se ocitne v nouzi. I proto, že její region není příliš 
vzdálený od současných frontových linií.  

Paní Nataša a její dcera s námi zatím zůstávají, a to v bytě, který uvolnil pan kaplan Jiří. Pocházejí            
z města na východě Ukrajiny okupovaného ruskými jednotkami. Jejich rodinný dům byl v bojích zničen. 
Podobně i část obydlí, v němž ještě donedávna žila maminka paní Nataši. I pro ni začalo být nevyhnutelné –  
i přes značně pokročilý věk – hledat nové útočiště. V tuto chvíli sama absolvuje složitou cestu za svou 
dcerou do Prahy. Rodina paní Nataši počítá s tím, že v Česku bude muset zůstat delší dobu.  

Z farnosti se ale chce odstěhovat už na podzim a je připravena postavit se na vlastní nohy. Pomoci by měl 
podstatnou měrou také její dospělý syn, který už před ruskou invazí začal úspěšně studovat perspektivní obor 
na pražské ČVUT a v tomto školním roce míří k absolutoriu. 

Optimismus, elán a odvaha našich ukrajinských hostí je pro nás darem a inspirací v mnoha současných 
nejistotách, které nejsou tak velké jako ty, jimž čelí především obyčejní lidé ve válčící zemi. 

Tomáš Šponar 
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… VY  JSTE  RATOLESTI … 

 
Cestovatelským vrcholem letošních prázdnin byl pro naši rodinu třídenní výlet do Drážďan a okolí, 

konkrétně Míšně a „Popelčina zámku“ Moritzburgu.  
Asi (skoro) všichni máme zkušenost, že     

nás na cestách leckdy více než místa    
proslavená osloví nějaký „kout“, do kterého 
zavítáme třeba i náhodou. Míšeňský kostel 
Panny Marie, sloužící zdejší evangelické 
farnosti, sice patří k známým památkám     
tohoto malebného města a jeho pozdněgotický 
deskový oltář je nádherný, nám se ale ještě více 
líbilo to, co se nachází v boční lodi: velký vinný 
keř ověšený minimálně stovkou porcelánových 
(jsme v Míšni, že 😉) hrozínků. Na každém 
z nich je napsané jméno, datum narození/křtu? 
(nejstarší pocházejí zpřed přibližně deseti let)     
a odkaz na biblický citát, který byl danému dítku 
zřejmě vybrán jako jakési „životní motto“. 

Musí být hezké, když rodiče ukazují batoleti/předškolákovi… ten jeho hrozen, a pro celou farnost            
(i návštěvníky zblízka i zdaleka😉) jde myslím o jednoduchý, ale o to působivější obraz společenství 
čerpajícího svůj život z Krista.                Anuša Lizáková 
 
CENZURNÍ  ZÁSAH 
 

Bůh rád vtipkuje a někdy si z nás tak trochu utahuje. Ale tenhle jeho vtip si žádá vysvětlení, a tak to 
risknu, i když vím, že není větší hloupost než pokoušet se vykládat vtipy. Nevím, jaké máte kdo zkušenosti 
s opuštěnými a opouštěnými domy, ale pravda je, že než takový dům rozchodíte, dá to zabrat. Věci trucují    
a probírají se ze spánku. Kamna netáhnou, pračka nestartuje, televize nehraje, darlink ve sklepě škytá 
zahlcen vzduchem… zkrátka: věci, mlčenliví soudruzi, jak praví Wolker, se opravdu spíš chovají jako 
soudruzi než jako přátelé.  

A tak mi po příjezdu na chalupu nešla televize. Teď se uchýlím k veřejné zpovědi. Špatně usínám, a proto 
jsem si zvykla usínat při televizi a plnit si hlavu detektivkami. Jsem vděčný divák, protože většinou usínám  
a nedozvím se, kdo je vrah, ale to mě tedy opravdu neomlouvá. Kolikrát jsem si předsevzala, že toho 
zlozvyku nechám a budu se radši modlit…  

Letos pustím televizi – a nic! Žádný program, žádné rádio, a to je tam těch programů přes tisíc! Po 
slovní domluvě a malém domácím násilí (bouchání do přijímače) naskočily dva programy: Televize Noe   
a Proglas. „No, to je snad fór!“ rozčílím se nahlas a v prvním pohnutí mysli mi nedojde, že se skutečně 
jedná o vtip a malé Boží napomenutí. Běžím k sousedovi, milému nevěřícímu chlapíkovi, který je pánem 
nad sekačkami, vrtáky a různým jiným vercajkem, a volám: „Harry, nejde mi televize! Představ si: je tam 
jenom TV Noe a Proglas!“ – Soused se zamračí a praví ledově vědeckým hlasem: „Blbost!“ – „Tak se 
pojď podívat!“ nesměle oponuju. Soused se zamračí ještě víc a v domnění, že se jedná o náboženské 
třeštění, s kterým tedy on nechce mít nic společného, zavelí: „Přines žebřík!“ Poslušně běžím pro žebřík, 
zvyklá v těchto oborech lidské činnosti moc nepřemýšlet. „Vidíš tu svoji anténu?“ ukáže soused. „Celou 
obrostlou psím vínem|? Co myslíš, že může přijímat?“ – Kajícně kývám, beru všechny hříchy psího vína 
na sebe a podávám sousedovi žebřík. Přece mi však zvědavost nedá, a než soused rozevře nůžky a vyleze 
na zídku, vrátím se do chalupy. 

Televize naskočila, jdou všechny programy. Informaci si ale nechám pro sebe. Když už je někdo tak 
laskavý a ochotný, nepokazím mu přece radost z nápravy. Soused strhne psí víno a hadříkem otře všechny 
dráty antény. „Tak co?“ volá seshora tak sebejistě, že to vzbuzuje závist. Vycházím z chalupy jako 
vyslankyně dobrých zpráv při radě OSN: „Už jdou všechny programy. Díky, jsi úžasnej!“ Soused 
sebevědomě mlaskne, a i když neřekne nic, čtu mu z jeho výrazu slabiku po slabice. „Prej TV Noe!“…        
A tak, vědoma si napomenutí, od začátku prázdnin ladím Proglas a TV Noe.  
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Začátky nebyly lehké. Chlapci v krojích juchali, „šroubovali žárovky“ a tančili při cimbále odzemek. 

(Maruško Pacovská Strážnická – promiň). Taky často hrála dechovka, žánr mé babičky, narozené             
r. 1895… V takových chvílích si „v přímém přenosu“ uvědomuju, že jsem se narodila v Čechách. TV Noe, 
a nejen ona, stále nějak zapomíná, že poválečnou zestárlou generaci nevychovávala dechovka, ale jazz      
a bigbeat. Ale mlčky přijímám chlapce v klobúčku, byť by hráli dechovku. Pokud je to doporučení shůry, 
je třeba ozbrojit se trpělivostí. A tak jsem za prázdniny vyslechla hodně besed a moudré lidi v nich, 
krásnou reprízu s písničkářem Janem Burianem a mnohé promluvy P. Kodeta. Zkrátka, rozšířila jsem si 
obzory. Jenom se při tom hůř usíná. 

Opravdu, nezbývá než poděkovat. Pane, děkuju ti za tvou lekci a druh humoru. Pokud jde o ten druh, 
bez ohledu na feministky a tvrzení New Age, že Bůh je žena – Pán Bůh musí být chlap. Takovéhle 
legrácky vymýšlejí jenom chlapi.  

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 Jirky Hromase. 
 

Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Širší centrum našeho města a Domažlicko, obojí jsou moje srdcová záležitost. 

S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie, byste se nejraději potkali a o čem byste s ní 
hovořili? 
Cyrilem a Metodějem. Poděkoval bych jim za jejich dílo, pomodlil bych se s nimi a zbytek bych nechal na 
Duchu svatém. 

Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
Skutky apoštolů.  

Prozraďte nám modlitbu nejbližší vašemu srdci… 
Růženec. 

Kterých ateistů si vážíte? 
Nejvíc těch, kteří konají dobro pro druhé, jednoduše protože to tak cítí. Poslední tři roky nám ukázaly, kolik 
je takových dobrých lidí kolem nás. Doufám, že někteří zavítají na podzim na kurzy Alfa. 

Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
Minulý rok v červenci s vnučkou, byl to krátkometrážní příběh o dinosaurech.  

A v divadle? 
Tak to jsme byli v květnu na Libuši v Národním. 

Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Bohuslav Reynek. 

Kterou hudbu rádi posloucháte?  
To by byl dlouhý seznam. J. Nohavicu, J. Cashe, B. Springsteena, nepohrdnu ani vážnou.  

Co právě čtete? 
Z hloubi srdce od Kardinála Saraha a Benedikta XVI. 

Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Světec Don Bosco od P.Albertiho. Náhodnou jsem ji před třemi lety nalezl v antikvariátu, z té knihy vydané 
v roce 1935 čerpám stále. 

Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Katedrála svatého Víta a kostel svatých Cyrila a Metoděje v Karlíně. 

Kde, kdy a kde byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Dobře si vzpomínám velikonoční vigilii v našem kostele v roce 2017, to bylo poprvé, co jsem ji v církvi 
prožil.  

Z čeho máte obavy? 
Obavy? Ty hned svěřuji Bohu: Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám. 2 Sam 22:3 

Na co se těšíte? 
Na podzimní farní pouť😊.                Otázky kladl JB 
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KDYŽ  NASTANOU  MRAZY 
 
Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém horizontu pracuje 
usilovně a dělá hloubkové průzkumy mezi obyvatelstvem. Zavítala rovněž k sv. Antonínu, kde se setkala 
s jedním nejmenovaným členem Farního společenství. Přinášíme záznam jejich rozhovoru: 
 
Komise:   Děláme průzkum mezi obyvatelstvem ohledně nadcházející topné sezóny… Mohl byste se 

nám svěřit s vašimi zkušenostmi? V kostele u sv. Antonína se prý opravdu netopí celý rok? 
Člen FS: Ano, je to tak. 
Komise: A jak jste k tomu dospěli? 
Člen FS: U Antonína, což je výhoda, tomu tak bylo odjakživa. 
Komise: Nikdy se tu netopilo? 
Člen FS: Ne, pokud víme – tak nikdy. 
Komise: Ani za minulého režimu? 
Člen FS: Tak – to se trochu zatápělo… to víte, tehdy energie byly! 
Komise: Mohli byste nám tedy předat nějaké zkušenosti? 
Člen FS: Jak říká paní Pekarová: Chce to prostě dva svetry. 
Komise: Nebojte se vyjádřit vlastní názor… dnes už se nemusíte bát! 
Člen FS: (opatrně) Roušky nebyly špatný… jenom se ten vlhkej vzduch trochu srážel… naštěstí loni 

nebyly mrazy, to by se pak nejspíš kolem pusy dělaly rampouchy. Ale před dávnými lety, když 
ještě mrzlo, svěcená voda u vchodu zamrzala! 

Komise: Opravdu? 
Člen FS: (zkušeným a zkoušeným tónem) To víte, mrazy jsou mrazy. 
Komise: Ale věřící lidé nejsou v kostele celý den, že? 
Člen FS: No, to ne…  
Komise: A jak jsou tu dlouho? 
Člen FS: Půl hodiny přede mší… ale to jenom pár jedinců, co se modlí růženec… no, a pak mše 

svatá… 
Komise: A ta trvá jak dlouho? 
Člen FS: Různě. Od 35 minut do hodiny a půl. 
Komise: To už se dá vydržet! 
Člen FS: No – takový velikonoční obřady, ty jsou pěkně dlouhý! 
Komise: Ale jednou za rok nějaký ten – jak tomu říkáte – nějaký ten sebezápor (hihi) – co byste pro 

Pána Boha neudělali, že? 
Člen FS: Jistě. Jsme otužilí. Jak se říká u sv. Antonína: Sedni, vydrž, nezmrzni. 
Komise: Takže otužovat? To jsme se tedy nic nového nedozvěděli… 
Člen FS: Nic nového, je to tak. Žádný pokrok, žádná evoluce… a pokud – tak jen v mezích zákona. 

        zaznamenala ve 
 
NABÍDKA  PORADENSTVÍ  V  OBLASTI  ENERGETICKÝCH  ÚSPOR 
 

Vzhledem k nenadálé situaci na trhu s energiemi nabízím (v rámci svých možností) individuální               
a jednorázovou pomoc při hledání energetických úspor v domácnosti, a to přednostně seniorům a technicky 
nevládnoucím jedincům, již si vzhledem k budoucím nákladům nejsou jisti svou „optimální" spotřebou.  

Dle přání zájemce lze hodnotit náročnost spotřebičů, tepelnou propustnost, spotřební návyky, ale také 
nastavení energetických služeb. 

GSM: +420 728 830 925; email: jan.rosypal@centrum.cz      Jan Rosypal 
 
TEPLÉ  OBLEČENÍ  PRO  NAŠE  SOUSEDY  BEZ  DOMOVA 
 
Máte-li doma nepotřebné teplé oblečení (především pánské), nevyhazujte je, ale přineste je v sobotu 17. 9. 
před kostel na „Zažít město jinak“ ke stánku Komunity Sant´Egidio. 
Přineste pouze čisté oblečení a takové, které ještě může posloužit našim sousedům žijícím „na ulici“ a ulehčit 
jim blížící se zimní období.         Honza Rund 
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ZAŽÍT  MĚSTO  JINAK  2022 

 
V sobotu 17. 9. 2022 se budou na různých místech Prahy konat 

sousedské slavnosti Zažít město jinak. Jedním z těchto míst bude    
i prostor před naším kostelem, kde připravujeme program zaměřený 
na osudy lidí na okraji veřejného zájmu: seniorů, umírajících, 
chudých, osob s psychickými problémy, lidí bez střechy nad hlavou 
a letos i uprchlíků. Program plánujeme od 13:00 do 17:30 a zapojí 
se do něj kromě naší farnosti tyto organizace:  
Komunita Sant´Egidio, Přístav 7, Fokus Praha, Medici na ulici, 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7, Hnutí Mary’s 
Meals, Spolek Ignisio z. s., Rodinné centrum Letná a Katolická 
mateřská škola sv. Klimenta. 

Můžete se těšit na neformální setkání sousedů s občerstvením, stánky charitativních organizací, bazar 
dětského oblečení (můžete přispět kousky, ze kterých již vaše děti odrostly), soutěže pro děti, výstup na 
svatoantonínské věže, hudební a divadelní vystoupení a možná přiletí i včely. 
Rozhodně si nenechte ujít koncert Pavla Helana, který je plánován na šestnáctou hodinu. 

Akce by se pochopitelně neobešla bez pomoci dobrovolníků, proto, prosím, přijďte, kdo můžete, přiložit 
ruku ke společnému dílu. 

Jedná se především o stavbu stanů (cca od 12:00 hod), jejich „vyzdobení“, přípravu a nalévání kávy         
a čaje, pomoc při organizaci her a soutěží pro děti, při zajištění výstupu na svatoantonínské věže a další dle 
aktuální potřeby. 

Pomocníky využijeme v průběhu celého odpoledne – je dobré, když se během programu prostřídají. To 
platí hlavně u stánku s občerstvením.  

Přineste, prosím, s sebou i něco na zub (jako na nedělní agapé, ale raději ve větším množství) – i to je 
možné donášet v průběhu celého odpoledne... 

Není-li vám lhostejné naše životní prostředí, přineste si s sebou vlastní hrníček, půllitr nebo podobnou 
nádobu na pití, abychom se obešli bez jednorázových kelímků:-). 

Udělejme si tedy v sobotu 17. 9. odpoledne čas a pojďme se setkat s našimi sousedy a zažít město jinak. 
Honza Rund 

 

BAZÁREK  (NEJEN)  DĚTSKÉHO  OBLEČENÍ 
 
Věci mají smysl, když je smysluplně využíváme. A je škoda je nepoužít opakovaně. Rodinné centrum Letná 
pořádá v rámci Zažít město jinak Bazárek dětského (i dospělého) oblečení, školních pomůcek, hraček           

a sportovního vybavení. 
 
Nebudeme prodávat. Věci budou od 13:00 do 17:00        
k dispozici bez ceny za dobrovolný příspěvek, který bude 
věnován na Obědové konto Prahy 7 pro děti ze sociálně 
slabých poměrů. Zbylé oblečení a věci poputují do 
Šatníku v Tržnici Praha 7. 
 
Máte-li doma výše zmíněné nepotřebné věci, přineste je, 
prosím, do Rodinného centra Letná (Janovského 24, 
Praha 7) v časech: 
v pondělí 12. 9.  21:35-22:00h 
v úterý 13. 9.  9-12h  
ve středu 14. 9.  9-12 a 17:15-18:45h 
v pátek 16. 9.  9-12h 
 
Případně je možné si domluvit i jiný termín pro předání 

věcí telefonicky: 775 562 672 nebo e-mailem: kontakt@rcletna.cz. 
Věci je možné přinést i v průběhu samotné akce přímo před kostel.        JR 
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SPOLEČENSTVÍ  ŽIVÉHO  RŮŽENCE  A  MODLITBA  ZA  KNĚZE 
 

Vážení spolufarníci, v sobotu 3. 9. 2022 skončila platnost původního rozpisu modliteb pro členy 
Společenství živého růžence. Rozpisy pro období od 4. 9. 2022 do 28. 10. 2023 byly rozeslány na             
e-mailové adresy členům společenství, kdo neposkytl svou adresu nebo ji nemá, má svůj rozpis k vyzvednutí 
v sakristii kostela sv. Antonína v Holešovicích. Všem členům děkuji za věrnost v modlitbě a v zapojení se 
některých z nás již po několik šedesáti týdenních cyklů po sobě. 

Od minulého roku se počet snížil o 6, ze 70 na 64 členů, je tedy na každém dosud nezapojeném farníkovi, 
aby zvážil, zda by se chtěl zapojit do společenství a posílit naše řady. Úkolem člena společenství je denně se 
kdekoli, kdykoli a jakkoli (volba jazyka apod.) pomodlit jeden desátek z modlitby růžence dle rozpisu za 
farnost (tím se modlíme i za celou společnost a svět vůbec). Tajemství se posouvají po týdnu dle rozpisu. 
Časově jde o minimální nárok s ohromným efektem… Kdo by tedy měl zájem, stačí mě zkontaktovat          
e-mailem nebo telefonicky (kontakt je uveden v každých farních listech i na nástěnce v předsíni kostela), 
nebo na sebe v sakristii kostela nechat kontakt pro předání a zařazení do rozpisu. 

Možnost setkání se ke společné modlitbě a sdílení je kromě letních prázdnin každé druhé pondělí            
v měsíci po večerní mši svaté na faře, přijít mohou i případní noví zájemci o tuto modlitbu a členství v našem 
společenství. Nejbližší setkání je plánované na pondělí 12. 9. 2022 po večerní mši svaté (cca od 18:45 hod.) 
na faře. Všichni jste tímto srdečně zváni. 

Velký užitek z modlitby, vnímání Boží blízkosti a vše dobré pro tělo i duši za společenství Živého 
růžence přeje vaše spolufarnice             Marie Kostelecká. 

 
Potřeba modlitby za kněze je nadčasová a stále více naléhavá. 
Za tímto účelem bylo z iniciativy Tomáše kardinála Špidlíka a jako naplnění předpovědi voršilky matky 

Stanislavy Ernstové v roce 2008 založeno Společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS). 
Modlitba a oběť za kněze jsou zde jako prostředek přijetí pozvání k následování Ježíše Velekněze. Služebníci 
JVS vycházejí ze spirituality sv. Ignáce, která učí milovat Boha, druhé lidi a sloužit jim s vnitřní zralostí dle 
vůle Páně. Jádrem modlitby je úsilí o permanentní pravdivé rozlišování s vědomím, že Ježíš se dívá do našich 
srdcí, v kterých touží přebývat; důraz je kladen na eucharistii. Členové svůj život kladou jako oběť ve svém 
srdci spojenou se Srdcem Ježíše, jemuž jsou vnitřně zasvěceni, a tím se stávají svatostánkem Boží Lásky – Jeho 
přítomnosti. Tím se Služebníci učí "radostně nést břemena vztahové lásky, kde se zakoušené obtíže a překážky 
na cestě spásy stávají nejlepším materiálem pro zápalnou oběť jedinečného kněžství. Vše, co žijeme s láskou, 
přechází s Kristem do vzkříšení – věčnost vytvářejí vztahy, které nikdy nekončí." 

Více informací lze získat na e-mailové adrese: katerina.klara@seznam.cz, sestra Kateřina Klosová, která 
nese skryté charisma Matky Stanislavy v nynějším společenství, žije zasvěcený život v Centru Aletti             
a zaštiťuje u nás toto společenství. 

Zpracováno dle letáku "SVJS - Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce. 
Se sestrou Kateřinou a jejími dvěma spolusestrami jsem se setkala v srpnu během letního putování               

v jižních Čechách, kde po nedělní mši svaté věřícím představila toto dílo a zvala k zapojení se do 
společenství SVJS. Setkání bylo velmi zajímavé, chtěla jsem se o tento zážitek s vámi podělit.  

Vše dobré pro tělo i duši přeje            Marie Kostelecká. 
 
FARNÍ  PŘÍMĚSTSKÉ  EXERCICIE 
 

Srdečně vás zveme na podzimní Příměstské exercicie s tématem „Naslouchání“, kterým jsme se zabývali 
už při synodálních setkáních. 

Exercicie proběhnou od pondělí 3. října do pátku 7. října, vždy po večerní mši sv. od 19h ve farním 
kostele sv. Antonína. Po společné modlitbě večerních chval bude následovat krátké zamyšlení, v rámci něhož 
promluví otec Stanislav Přibyl o „naslouchání dogmatu“ (pondělí), Jiří Beran se zeptá, zdali „vás baví 
naslouchat, nebo radši mluvíte?“, resp. pohovoří o „naslouchání: cestě k Bohu i k lidem“ (úterý a čtvrtek), 
Kateřina Lachmanová se pak zamyslí nad „nasloucháním a předsudky“ (středa). Exercicie završí svým 
zamyšlením „naslouchat Božímu slovu“ otec Pavel Semela (pátek).  

Každý večer ukončíme tichou adorací (do 20h). Přijďte třeba jen na jeden večer či na všechny, budeme se 
na vás těšit!            Jiří Hromas 
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POZVÁNKA  NA  SPOLEČENSTVÍ  CHLAPŮ 

 
Milí chlapi, otcové a dědečkové! 
Po letní přestávce se budeme opět pravidelně 2x měsíčně setkávat. 
Nejbližší setkání bude 19. září na faře.  
 
Přijďte se společně modlit a děkovat ve společenství mužů – otců. 
Jistě máme každý za co. Prožijete večer ve společenství chlapů, 
vzájemně se povzbudíme, podělíme se o radosti i strasti otcovství a jistě 
prožijeme společné chvíle s Pánem.  
 
Kdy: Pravidelně každé první a třetí pondělí v měsíci od 19:30 do 22:00 
kromě prázdnin. 
 
Kde: Na faře Dukelských hrdinů 54, Praha 7 
 
Kontakt: chlapi@svatyantonin.cz     
 
Program: 19:30 – začátek setkání, přivítání 

   19:50 – modlitba breviáře 
   20:00 – téma večera, volná diskuze 
   22.00 – závěrečná modlitba, rozloučení 

 
S přáním všeho dobra               Jiří Hromas  

 
OPĚTOVNÉ  POZVÁNÍ  NA  PODZIMNÍ  FARNÍ  POUŤ 
 

Čas přes prázdniny rychle uběhl, a tak si už nyní můžete dát do svých kalendářů: 
v sobotu 8. října bychom vyjeli ráno od kostela. Minulé roky se nám podařilo obsadit 
autobus a byla by škoda, kdyby se letos pouť neuskutečnila pro malý počet 
přihlášených! 

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 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  5. 5. 2022 

 
 Zažít město jinak v sobotu 17. 9. – J. Rund podal informace o programu před kostelem.  
 J. Beran informoval, že zrestaurovaný kříž před kostelem by měl být osazen do 13. 9., den před svátkem 

Povýšení svatého kříže. 
 Od neděle 4. 9. se opět konají nedělní adorace u sv. Klimenta v 19.15h a čtvrteční biblické hodiny ve 20h.  
 Výročí posvěcení našeho kostela sv. Antonína oslavíme v úterý 25.10. 
 Ve středu 21. 9. od 15.30 zahájení farní katecheze bohoslužbou u sv. Klimenta pro všechny věkové 

skupiny. Katecheze budou probíhat od října ve skupinkách stejně jako vloni. Přihlášky jsou v sakristii. 
 T. Šponar podrobně informoval o rodinách z Ukrajiny ubytovaných během prázdnin ve farních 

prostorách.  
 Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení 

svatého kříže 14.9. V naší farnosti bude adorace u sv. Antonína po večerní mši svaté. 
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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, podrobnosti uvedeme koncem září na www.ignisio.cz  
a na nástěnce v kostele, 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   

Společenství chlapů – každé první a třetí pondělí v měsíci od 19.30h 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: 
 
 Ve středu 14. září, na svátek Povýšení sv. kříže, bude po mši sv. tichá adorace za mír na Ukrajině.   
 V sobotu 17. září se naše farnost tradičně zapojí do akce Zažít město jinak. Více viz FL str. 6, 7.  
 Ve středu 21. září v 15.30h zahájíme bohoslužbou u sv. Klimenta katecheze dětí. Od října skupinky: 

1. třída ZŠ      středa 14:00 – 14:30  P. Pavel Semela 
2. a 3. třída ZŠ      středa 14:30 – 15:15  Jiří Beran 
4. a 5. třída ZŠ      středa 15:15 – 16:00  Jiří Beran 
6. – 9. třída ZŠ / stejný věk na gymnáziu   středa 16:00 – 16:45 P. Pavel Semela 

 Od pondělí 3. do pátku 7. října budou po mši sv. cca od v 18.45h Příměstské exercicie. Více             
o programu ve FL str. 8.   

 V sobotu 8. října je plánována farní pouť k památníku Vojna Lešetice a na Svatou Horu. Více viz 
FL str. 9. 

 V úterý 25. října v 18h oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Antonína.  
 Každý den se přede mší sv. modlíme růženec. 
 O prvních nedělích v měsíci bude opět po mši sv. v 10h agapé. Prosíme farníky, aby přispěli svými 

dobrůtkami.  
 

Farní listy vydává Farní rada při kostele sv. Antonína. Vycházejí pro vnitřní potřebu holešovické farnosti za dobrovolný příspěvek. 
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