
 
ROČNÍK: XXXI FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 7/2022 

 
Chvála prázdného prostoru 

 
Ano, možná Vás napadne, jak krásné je, když je náš kostel zaplněný. Ale nemluví Bůh      
i v prázdném prostoru? Zde patří dík těm, kdo se starají, aby byl prostor našeho chrámu 
otevřený i ve všední dny. Jako jeden z mála pražských kostelů.  
 
„Ten kostel je prázdný. Měl by být plný…“ zaslechl 3. října 1924 v hloubi srdce mladý 
Antonín Šuránek, když chtěl opustit studia bohosloví. Stalo se to právě v našem kostele, 
kde u postranního oltáře viděl sloužit kněze mši bez ministranta, bez účastníků. 
Boží působení je pro nás tajemstvím. Naplňuje mě vždy útěchou: „Můj Otec je až dosud 
činný, i já jsem činný“. Nebo výmluvněji: „Můj Otec stále pracuje a také já pracuji“ Říká 
náš Pán v evangeliu podle Jana (Jan 5,17). 
  
Mladý Antonín Šuránek se po tiché chvilce v našem kostele vrací do olomouckého semináře 
a o svém povolání už nikdy nepochybuje. Navzdory jeho věznění a mnohaleté práci ve 
vápence! Nyní probíhá proces jeho kanonizace. Náleží mu titul „Služebník Boží“. Více o jeho 
pohnutém životě v archivu TV Noe v pořadu Hrdinové víry a ve filmu Pěšák Boží.  
 
Přeji všem vědomí, že náš Pán působí i v prázdném prostoru, a osvobozující pocit, že tak 
činí i bez nás. Stačí, když Mu neklademe překážky.  

Jiří Beran, jáhen 
 

 
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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ZAŽÍT  MĚSTO  JINAK  2022 
 
Milí svatoantonínští spolufarníci,  
děkuji vám všem, kdož jste jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému průběhu sousedských slavností Zažít 
město jinak, ke kterým jsme se jako farnost připojili v sobotu 17. září odpoledne s programem před kostelem 
sv. Antonína. Velký dík patří těm z vás, kteří jste zareagovali na e-mailovou výzvu a přišli jste už v poledne 
na pomoc se stavbou stanů a přípravou občerstvení. Byl jsem velice mile překvapen, kolik dobrovolníků se 
nakonec sešlo k přípravě akce. Děkuji též naší mládeži, která neúnavně provázela návštěvníky po kostelních 
věžích, a především vám všem, kdož jste napekli nejrůznější dobroty, kterých se sešlo tolik, že občerstvení 
vystačilo na celé odpoledne. Děkuji našim umělcům: Antonínu Novotnému, který odehrál divadélko pro děti, 
a Pavlu Helanovi, který se postaral o úžasný koncert. Rodinné centrum Letná uspořádalo u svého stánku 
bazárek (nejen) dětského oblečení, jehož výtěžek (7.000,-Kč) putoval na Obědové konto Prahy 7. Neprodané 
kousky pak našly uplatnění v Komunitě Sant'Egidio a Dobročinném obchůdku Sue Ryder.  

 
Děkuji též vám všem, kteří jste se v průběhu odpoledne alespoň na chvíli před kostelem zastavili a pomohli 
vytvořit příjemnou atmosféru. Bohu díky i za počasí. Přestože v sobotu pršelo, tak ve chvílích, kdy jsme 
potřebovali sucho (divadlo, koncert…), déšť ustal:-). O atmosféře nejlépe vypovídají fotografie, které si 
můžete prohlédnout ve fotogalerii našeho farního webu: www.svatyantonin.cz.   Honza Rund 
 
STREAMOVÁNÍ  NENAHRADÍ  ÚČAST  NA  MŠI 
 

Když po skončení kovidových opatření jeden biskup upozorňoval, že zároveň s uvolněním končí 
dispens od účasti na bohoslužbách, přišlo mi to trochu komisní – vždyť přece na osobní účast na mši se 
všichni těšíme.  

Ale: nedávno se mi člověk, který je aktivní v církvi, svěřil: to bys nevěřil, kolik lidí si ještě dnes místo 
cesty do kostela na mši sedne k sledování streamované mše s hrnkem kávy! 

Představte si rodinu, která na Štědrý den nebo na Hod Boží pozve ke stolu osamělé prarodiče. Ti se na 
setkání u stolu těší. Ale má to háček. Bude to skrz kameru. „Babi, dědo, my si zapnem kameru a vy nás 
sledujte, jak jsme spolu rádi a jak si pochutnáváme.“ Netřeba vysvětlovat, že autenticitu a opravdovost to 
nenahradí.                Jiří Beran, jáhen 
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PŘÍMĚSTSKÉ  EXERCICIE 
 
Ve dnech 3. – 7. října proběhly v našem kostele sv. Antonína tzv. příměstské exercicie, o jejichž zavedení 

se zasloužil svého času náš bývalý kaplan P. Jiří Zeman. Nápad se osvědčil, trefné logo zafungovalo              
a nejspíš byla zaplněna „díra na trhu“ pro lidi z města, kteří nemají dostatek dovolené nebo i peníze, aby se 
vypravili na exercicie někam do vzdálených míst, nejrůznějších pousteven a exercičních domů. Letos se 
organizace ujali Jiří Hromas a Ondřej Váša.  

 
Večer koncipovali se mší svatou a modlitbou Večerních chval, vrcholem pak byla přednáška na „synodální“ 

téma – Naslouchání. Na dva večery se jim podařilo oslovit hosty: P. Stanislava Přibyla a Kateřinu 
Lachmanovou. O ostatní dny se postarali náš farář P. Pavel Semela a jáhen Jiří Beran. Zatímco P. Přibyl 
proklepával naše „zacpané uši“ vůči známým dogmatům, která odříkáváme, ale o jejich hloubce k naší škodě 
moc nepřemýšlíme, Kateřina Lachmanová si vzala na paškál naše předsudky vůči názorům ostatních lidí nebo   
i vůči jiným denominacím a přesvědčila nás, jak si svou předpojatostí a úzkostlivostí sami zakrýváme obzor. 
Jáhen Jiří mluvil o našem naslouchání druhým lidem, mnohdy těm nejbližším, zatímco P. Pavel mluvil             
o naslouchání Bohu, především o rozlišování, zda jde o vůli mou nebo vůli Boží. Každý večer pak byl ukončen 
adorací, během které jsme se mohli zklidnit, přemýšlet o vyřčeném a v tichu si s Pánem promluvit. 

Příměstské exercicie se zkrátka vydařily, prokázaly svou užitečnost a tak nezbývá než v nich pokračovat. 
Věra Eliášková 

 
ČIŇTE  A  NEBOJTE  SE! 

 
Doléhá na nás řada nejistot. Z války na Ukrajině, energetické krize, rostoucího zadlužení státu, inflace… 

Jedním ze základních pilířů naší víry je mariánská úcta. A co říká Panna Maria? Opakovaně nás od zjevení 
ve Fatimě ujišťuje: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ (Dodávám, že v Božím časovém měřítku.)       
Z Medžugorje zvláště do této doby zní slova Královny míru „Nebojte se!“ Jsme součástí jejího plánu spásy, 
v němž nás vyzývá k cestě obrácení, modlitbě a pokání. Abychom byli nositeli naděje a radosti, míru a Boží 
lásky v nás i kolem nás. Aby tak v každém člověku zvítězilo dobro.        Irena Červenková 
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OHLÉDNUTÍ  ZA  PODZIMNÍ  FARNÍ  POUTÍ 
 

Letošní farní pouť, která proběhla v sobotu 8. října, nám 
připomněla, že svoboda není samozřejmost, ale nevšední dar, o který 
je třeba trvale pečovat. Pracovní tábor Vojna, zřízený po 2. světové 
válce pro německé zajatce, se po roce 1948 v duchu Arbeit macht frei 
či Práce osvobozuje stal vězením odpůrců komunistického režimu. 
Ten je zároveň využíval jako levnou pracovní sílu pro těžbu rudy 
v nedalekých uranových dolech. 

Památníkem Vojna Lešetice nás provedla dobře připravená mladá 
průvodkyně, prošli jsme jednotlivé části původního tábora a mohli si 
tak udělat věrný obrázek o tom, co se zde před 70 lety odehrávalo. 
Zaznamenané příběhy jednotlivců, dopisy rodičům, rozsudky soudu, 
opožděné informace rodinám o smrti vězně, to vše jen umocňovalo 
drsný dojem tohoto „nápravného“ českého gulagu. Zvlášť silným 
zážitkem byla návštěva korekce, tzv. díry, nízké betonové místnosti 
pod povrchem země o rozměrech dvakrát dva metry. Stačilo třeba jen 
nesplnit pracovní normu a… 

 
Přesun na nedalekou Svatou Horu    

u Příbrami následně působil jako 
balzám na duši. Individuální procházky 
v přilehlém parku, společná křížová 
cesta poutníků a mše svatá zakončená 
modlitbou růžence vyplnily čas 
podzimního sobotního odpoledne.  
Jako když po Velkém pátku přijde 
Velikonoční neděle. 

Přínosná, skvěle připravená pouť, 
které se však bohužel zúčastnilo necelých třicet lidí, z toho ještě několik z jiných farností. Stěží se naplnil 
malý autobus. A to přesto, že jsme informace měli k dispozici půl roku předem! Nerozumím tomu. Farnost 
jako ta naše by mohla bez problémů naplnit dva velké autobusy, nebo alespoň jeden jako třeba před rokem.  

S upřímným poděkováním panu Jiřímu Beranovi za výbornou organizaci obdivuhodné akce 
Daniel Pagáč 

 
ODPUŠTĚNÍ  NEJHORŠÍMU  NEPŘÍTELI 

 
Podělím se s vámi o úryvek z knihy Odpuštění, napsal P.Gilbert Guy, který svůj život zasvětil práci           

s mladými lidmi na okraji společnosti.                                                                (JH) 
 
„Otče, odpusť jim. Vždyť nevědí, co činí.“ To říkal Kristus, když mu do rukou a nohou zatloukali hřeby. 

Ta slova člověkem otřesou. Pán neříká: „Odpouštím jim.“ Proč? Protože Kristus je člověk. Tloukli ho             
a mučili odpornými nástroji, které mu rozervaly kůži. Nemohl už říct: „Odpouštím jim.“ Ale prosí svého 
Otce, aby to udělal místo něho. Omlouvá je: „Nevědí, co dělají.“ 

Když se setkám s lidmi, kteří mi říkají „Nemůžu tomu ničemovi odpustit!“, odpovídám jim, že velmi 
dobře chápu jejich zášť. Pak jim navrhnu, ať požádají Boha, aby odpustil místo nich. 

Dostal jsem nádherné odpovědi od těch, kteří se obrátili na Boha. Ježíš nás ujišťuje o odpuštění, při 
pohledu na něj nemůžeme o odpuštění pochybovat. Jsme katolíci, chodíme na mše a říkáme: „Odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 

Odříkáváme ta slova při každé mši, ale jinou věcí je jejich uskutečnění. V něm se projevuje moc svátosti 
smíření. 

Mám-li před sebou kajícnice a kajícníky, dávám jim rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 
Odcházejí s pocitem lehkosti, každý z nich je lehký jako vánek, bílý jako holubice. 

Takový je dar odpuštění. 
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PRŮBĚŽNÁ  INFORMACE  K  HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI  V  ROCE  2022 
 
Vážení spolufarníci,  
rád bych Vás opět před blížícím se koncem roku krátce informoval o ekonomické situaci naší farnosti 
a o působení její ekonomické rady. Ekonomická situace farnosti je nadále stabilní, třebaže pokračuje trend 
snižování stavu hotovosti na účtu farnosti. Toto bylo v minulých letech ovlivněno většími opravami, 
nicméně i v roce 2022 jsou celkové průběžné výdaje vyšší než příjmy. Průběžné hospodaření farnosti za 
období leden až srpen letošního roku shrnuje následující tabulka: 

 
Dle očekávání se zvýšily částky povinně odváděné Arcibiskupství, kdy v letošním roce naše farnost 

zpětně za rok 2021 odvedla do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních částku 121 tis. Kč         
a z vyhlášených sbírek částku 183 tis. Kč. Z dosavadních větších výdajů letošního roku je dobré zmínit  
pořízení víceúčelového čistícího zařízení Karcher za 90 tis. Kč a výměnu plynových kotlů a vložkování 
komínů ve farních prostorách za 191 tis. Kč. Byla také provedena oprava kříže před kostelem, která zatím 
nebyla zaúčtována a bude se pohybovat v částce okolo 120 tis. Kč 

V rámci ekonomické rady farnosti, která se v roce 2022 doposud sešla třikrát, jsme samozřejmě 
diskutovali možnosti úspor a byla přijata drobná opatření ve vztahu ke spotřebě energií. Není ale žádoucí, 
aby úspory měly vliv na řádný chod nebo plnění základního poslání farnosti. Proto opravdu záleží na každé 
podpoře nás farníků. Je nutné v blízké budoucnosti počítat s rostoucími provozními výdaji a zajistit, že toto 
nepovede k dalšímu úbytku naší finanční rezervy. 

Rád bych proto opět apeloval na zvážení zřízení trvalého příkazu ve prospěch farního účtu 
č. 1011061807/5500 dle Vašich individuálních možností. Pravidelná bezhotovostní forma příspěvků je 
nejen transparentnější, ale také daňově výhodnější, nepodléhá poplatkům bank při manipulaci s hotovostí      
a umožňuje lepší předvídatelnost příjmů farnosti. Darovat bezhotovostně je možné kdykoliv 
i jednorázově, například pomocí QR kódu, který spolu s číslem bankovního účtu farnosti naleznete     
trvale u vchodu do kostela nebo nově také na zadní straně každého čísla těchto Farních listů. 

Závěrem se jménem celé ekonomické rady sluší zvláště poděkovat dárci, který farnosti věnoval částku 
140 tis. Kč, a všem, kteří naši farnost jakýmkoliv způsobem již podporují. Jsem také rád za mimořádnou 
přípravu některých podkladů panem farářem nebo zpracování průběžné závěrky ze strany paní účetní, a to 
nejen pro účely tohoto článku, ale také pro další úvahy v rámci ekonomické rady. 
 
S přáním požehnaných dní                

Ing. Vojtěch Janoušek, člen ekonomické rady farnosti 
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v Kč  1‐8/2022 komentář

pronájmy 364 885 pronájmy bytových a nebytových prostor v lokalitách Dukelských hrdinů, Černý most, kostel sv. Antonína

kostelní sbírky 883 966 kostelní sbírky a příspěvky v hotovosti do košíků a kasiček

přijaté dary 294 895 dary převodem na účet

příjmy celkem 1 543 746

materiál a energie ‐508 971 mešní víno, hostie, svíčky, květiny, další; energie a voda v kostele a dalších prostorách; drobný majetek

opravy a udržování ‐387 736 plynové kotle a vložkování komínů, ladění varhan, úklid, ostatní

dary a sbírky odeslané ‐304 612 odvody do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních a odvod ze sbírek Arcibiskupství

služby ‐547 526 honoráře, služby v kostele a ve vlastněných prostorách, ostatní služby

ostatní ‐145 465 nákup čističe Karcher, polygrafické práce, ostatní

výdaje celkem ‐1 894 310

příjmy ‐ výdaje ‐350 564

stav peněžních prostředků 1 343 161



 
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 Luisy Rundové, která 
studuje na Gymnáziu Nad Štolou a letos v květnu byla s dalšími pěti mladými biřmovaná. 

 
Můžeš nám prozradit, jaké je tvoje oblíbené místo? 

Když jsem si četla minulé číslo Farních listů, tak jsem si říkala, že kdyby se na stejné otázky někdo zeptal mě, 
tak bych tak na polovinu nedokázala odpovědět:) Když nad tím ale teď přemýšlím, tak to není zas tak těžké:) 
Jedním z mých nejoblíbenějších míst je areál kláštera v Kostelním Vydří, kde jsem se již dvakrát účastnila 
JUMPu. Je to křesťanský tábor pro mladé (15-23 let), na kterém jsem před dvěma lety prožila svoje osobní 
obrácení a taky jsem si tam našla svoji biřmovací kmotru:) 

S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie, by ses nejraději potkala a o čem bys s ní 
hovořila? 
Možná se svatou Terezií z Lisieux. Vybrala jsem si ji jako jednu ze svých biřmovacích patronek, protože mě 
velmi zaujal její život. Ona se dokázala úplně celá odevzdat Bohu a dokázala mu naslouchat. Chtěla bych se 
to od ní naučit. Ostatně naslouchání bylo tématem celých příměstských exercicií:) 

Které místo v Bibli tě nejvíc oslovuje? 
Mám hodně ráda žalmy. Každý žalm je jiný – některé vyjadřují smutek, jiné radost nebo hněv. Když to řeknu 
blbě, tak si v nich každý najde to svoje:) Mezi moje nejoblíbenější patří např. žalm 103, 122, nebo 23, ale 
kdybych měla vyjmenovat všechny, tak by se to sem ani nevešlo:) A pak mám několik oblíbených citátů. 
Napadá mě 13. verš z 10. kapitoly 1. listu Korintským (mám radši ekumenický překlad:)). Mnohokrát mi 
dodal sílu nevzdávat se a jít dál:) 

Prozraď nám modlitbu nejbližší tvému srdci… 
Ráda chválím Boha, takže když se najde příležitost, vyrazím na nějaké chvály. Takže mám několik oblíbených 
chválových písniček:) Ale kdybych měla říct modlitbu, kterou se modlím ráda a často, tak bych asi vybrala 
jednu večerní, kterou mě kdysi naučil táta:) Začíná verši: Dříve, než k spánku ulehnu, k Bohu své ruce 
pozvednu. (Jiná verze je ...k Bohu své srdce pozvednu.) Jsou v ní díky i prosby k Bohu, Panně Marii a andělu 
strážnému. 

Kterých ateistů si vážíš? 
Vážím si lidí, kteří respektují mou víru, i když s ní třeba nesouhlasí. Mezi ně patří spousta mých kamarádů    
a spolužáků. Ti si občas neodpustí nějakou vtipnou narážku na křesťanství, ale to je jen takové kamarádské 
škádlení:) Vždycky mě nejvíc pobaví, když něco říkají jako vtip a ani neví, že vlastně říkají pravdu. A když 
jim to vysvětlím, tak na mě koukají jako na mimozemšťana:) 

Kdy jsi byla naposledy v kině? Na jakém filmu? 
Naposledy jsem kino navštívila loni na konci školního roku se školou. Byli jsme na francouzské komedii 
L'Écume des jours (Pěna dní) a po skončení v nás zanechala smíšené pocity. Ale byl to zajímavý film, hraje 
v něm můj oblíbený herec Omar Sy:) 

A v divadle? 
V divadle jako takovém jsem byla naposledy v květnu na hře Slaměný klobouk. Byla to vlastně náhoda, protože 
kamarádům zbyl jeden volný lístek, tak potřebovali rychle někoho sehnat:) Já mám velmi ráda komedie            
a u tohoto představení jsem se hodně nasmála:) Jinak poslední představení jsem viděla v červenci na Katolické 
charismatické konferenci, kde jsem se jako jeden z Pomerančů podílela na přípravě programu pro děti:) 

Který je tvůj nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Mám ráda romány např. od E. M. Remarqua. Četla jsem od něj Tři kamarády a Na západní frontě klid a obě 
knížky mě hodně bavily, protože mám ráda dobrodružství a vyhovuje mi jeho styl psaní. 

Kterou hudbu ráda posloucháš? 
Asi nemám doslova nějaký oblíbený žánr nebo styl, protože záliba v hudbě je zrovna dost nestálá a zítra se 
mi může líbit něco úplně jiného než dneska. Třeba jsem jednu dobu hodně poslouchala Billie Eilish nebo 
francouzskou zpěvačku Zaz. Mám ráda víc interpretů, ale nedokážu říct svoje nejoblíbenější, protože se to 
hodně mění. Ale co mě nikdy „neomrzí“ jsou křesťanské a chválové písničky, znám jich hodně moc a často si 
je pouštím. Stává se mi, že mi pak ty písničky hrají v hlavě, takže můžu chválit Pána v jednom kuse:) 

Co právě čteš? 
Momentálně čtu Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda. Je to celkem divoká knížka:) 
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Která teologická kniha tě v poslední době zaujala? 

Napadají mě dvě knížky, které jsem četla v minulých letech, ale nevím, jak moc se řadí mezi teologické:) 
Jednou z nich je Pane Bůh, tady Anna, kterou napsal britský spisovatel 20. století, Fynn (vlastním jménem 
Sydney George Hopkins). Druhou knížkou je dílo současné francouzské spisovatelky Isabelle Laurent, Na 
život a na smrt. Je to moje nejoblíbenější knížka a moc vám doporučuji si ji přečíst. 

Který kostel nebo bohoslužebný prostor se ti nejvíc líbí? 
No, on asi neexistuje kostel, který by se mi nelíbil:) Nebo jsem v takovém ještě nebyla. Ale navštívila jsem 
spoustu krásných kostelů, tak bych z nich vybrala asi katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a taky třeba 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici. 

Kde, kdy a kde byl tvůj nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Řekla bych, že květnová nedělní mše v našem kostele, při které nás šest mládežníků přijalo svátost biřmování 
z rukou pana biskupa Zdenka Wasserbauera. Moc ráda na to vzpomínám a vždy mě zaplaví radost a štěstí:) 

Z čeho máš obavy? 
Největší obavy mám asi ze školy:) Někteří učitelé nás už 4 roky straší s maturitou, takže i když mě čeká až 
příští rok, tak z ní mám obavy už teď:) Děda mi vysvětloval, že od maturity jen tak někoho nevyhodí a že 
pokud jsem si učitele nenaštvala, tak se mě nebudou snažit potopit, ale naopak mi pomoct:) 

Na co se těšíš? 
To je zákeřná otázka takhle po prázdninách:) Když se dívám do kalendáře, tak na každý týden v říjnu mám 
napsaných několik testů a na ty se úplně netěším:) Ale třeba v listopadu bude pár akcí pražské arcidiecéze, 
kterých bych se chtěla zúčastnit:)               Otázky kladl JB 
 
FILIP,  PETR  A  JAN  V  SAMAŘSKU  (Skutky  apoštolů  8, 5-8  a  14-17)  
 

„Mami,” začala Eva, „pamatuješ, jak krásné to bylo, když nás na pár dní přišel navštívit a učit rabbi Ježíš? 
Je Mesiáš Židů, sám to říkal.” Eva a její máma seděly spolu s několika sousedy u Jakubovy studny, kam si 
přišli nejen nabrat vodu, ale i si popovídat. „Ano, moje dítě,” opáčila máma, „myslím na něj a na jeho učení 
každý den. Je tak krásné!“ – „V Jeruzalémě to tak ale některým lidem nepřipadá. Toho dobrého rabbiho zabili   
a nyní kamenují a zabíjí i ty, kteří v něj věří,” vložil se do toho soused. „Odkud to víš?” polekala se Evina 
máma. „Lidé, kteří z Jeruzaléma utekli, o tom vyprávěli,” odpověděl. „Připojili se k apoštolům rabbiho Ježíše   
a byli pokřtěni. Žili spolu a modlili se k Bohu, Ježíšovu otci, a jeho Duch – to je jeho velká Láska – byl s nimi. 
Velekněz, farizeové a zákoníci to nemohli vystát, a tak je pronásledovali a věznili a některé zabili. Mnozí 
uprchli a někteří dokonce až sem, do Samaří.“ Chvíli bylo ticho, pak Evina matka navrhla: „S uprchlíky, kteří 
věří v Ježíše, bychom měli mluvit. Pozvěme je, prosím!“ – „Ale jsou to Židé, naši nepřátelé!“ opáčili někteří. 
„Ne, pokud patří k rabbimu Ježíši, nejsou nepřátelé. Zapomněli jste už, co učil a kázal rabbi? Všichni lidé jsou 
bratři, dokonce i pohané náležejí do lidské rodiny. Nemůžeme nikoho odmítnout. Nikdo si nemůže sám určit, 
zda se narodí jako Samaritán, pohan, nebo Žid!“ Všichni souhlasili. „Každý se však může rozhodnout být 
milujícím, dobrým člověkem!“ dodal jeden mladý muž. Opět byli všichni stejného názoru. 

Tak se stalo, že jáhen Filip dorazil do Samaří, byl s potěšením přijat a měl velký úspěch se svými 
kázáními. Pověděl Samaritánům, že Ježíš vstal z mrtvých a vystoupil do nebe, a také, že seslal Ducha 
svatého na apoštoly a všechny své přátele. Lidé naslouchali a rovněž spatřili zázraky, které Filip konal ve 
jménu Ježíše. Mnoho chromých a zmrzačených bylo uzdraveno. V Sichemu proto vládla všeobecná radost    
a většina Samaritánů byla pokřtěna. 

Židé z Galileje, kteří procházeli Samařím na cestě do Jeruzaléma, byli také ohromeni. V minulosti museli 
být opatrní, protože Samaritáni se před svým obrácením často chovali nepřátelsky. Například nechtěli přijmout 
Židy k noclehu, odmítali jim dát vodu a jídlo a často se je snažili okrást. Nyní však vřele vítali ty, kteří tudy 
procházeli, a našli se dokonce takoví Samaritáni, kteří poutníky zvali do svých domovů a myli jim nohy. 

Když se apoštolové v Jeruzalémě doslechli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali tam Petra a Jana. Ti 
nejprve přišli do Sichemu. kde prosili o Ducha svatého pro novokřtěnce. Na nikoho z nich totiž ještě 
nesestoupil, byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše Krista. Potom Petr a Jan vkládali na věřící ruce, a ti 
tak přijali Ducha svatého. 

„Mami,“ řekla Eva nadšeně, když ho také přijala, „jsem tak šťastná. Co teď můžu dělat?“ – „Milovat,“ 
odpověděla máma, „miluj všechno a všechny z celého srdce. Ale nejvíce ze všeho miluj Otce v nebesích        
a jeho Mesiáše Ježíše!“               Barbora Thielová 
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KNIHA  „3  V  1“ 
 

V den tisku tohoto čísla FL si církev připomíná svátek bl. Karla Habsburského. Psala jsem o něm už před 
rokem jako o poněkud pozapomínaném patronovi naší země a už tenkrát jsem zmínila i onu „zajímavost“, že 
jeho svátek se neslaví v den výročí úmrtí (1. dubna t. r. se připomínalo to sté), nýbrž v den výročí jeho sňatku 
se Zitou Bourbonsko-Parmskou. 

Letos v létě jsem od své tety a kmotry dostala k svátku „duchovní životopis“ těchto manželů z pera 
francouzské spisovatelky Elizabeth Montfortové a chtěla bych Vám tuto knihu příjemného rozsahu velmi 
doporučit. Ano, jedná se v první řadě opravdu o životopis světců (nebojím se použít množné číslo, byť 
v případě císařovny Zity beatifikační proces teprve probíhá) a vylíčení jejich niterné zbožnosti, obětavé 
služby a pokorného přijímání svého údělu je oslovující. Jedná se ale i o příběh oddané lásky „až za hrob“, 
která na opětovné setkání v Boží náruči čekala neuvěřitelných 67 let, o příběh ženy (pánové teď můj 
gendrově nevyvážený pohled prominou;-)), která během 10 let porodila 8 dětí, poslední z nich jako 
pohrobka, a zodpovědně je vychovávala jako arcivévodkyně, císařovna i vdova žijící ve vyhnanství…          
A konečně se – díky Zitinu požehnaně dlouhému životu a jejímu postavení – jedná o zajímavý pohled na 
dějiny 20. století (završený pro mě třeba docela překvapivým zjištěním, že jejího pohřbu ve vídeňské 
katedrále se na jaře 1989 zúčastnili i oficiální zástupci ČSSR a dalších komunistických států, jejichž území 
kdysi vládl její muž). 

Kniha duchovně obohacující, lidsky strhující a historicky poučná – co víc si v době požadující nejlépe 
„all inclusive“ přát ;-)!                 Anuša Lizáková 
 
ODVÁŽNÁ  JÚDIT 

 
Po papežově homilii při generální audienci 11. 5. 2022 o starozákonní Júdit a jeho doporučení, abychom 

této odvážné ženě věnovali pozornost, jsem si po dlouhé době zase její příběh přečetla.  
Júdit byla opravdu hrdinka. Nejenže se ve stanu nepřítele ubránila Holofernovým svodům a opila ho do 

němoty, ale nakonec ho zabila a uřízla mu hlavu, kterou pak v koši vynesla ze stanu ven, aby ji ukázala 
svému porobenému izraelskému národu. Spektakulární výjev, uměním mnohokrát zpracovaný, současníka 
možná poněkud odpuzuje svou brutalitou, ale mě na něm teď zarazilo něco jiného. O staletí později totiž 
mladičká Salome na příkaz Herodův podobně třímá, tentokrát hlavu Jana Křtitele, dokonce s ní vítězně tančí, 
napodobujíc tak pro Židy známý historický výjev: vítězství Júdit nad Holofernem a jeho všemocným králem 
Nabuchodonozorem. Herodes spolu s Herodiadou tedy nedostali jen tak nějaký nápad, oni se vysmívají 
všeobecně známému příběhu a blasfemicky ho zneužívají, aby tak Jana Křtitele o to víc ponížili, když s jeho 
hlavou Salome nakládá jako s hlavou nepřítele národa. Jak je potřeba znát dějiny a nepočítat letopočet teprve 
od chvíle, kdy jsme se sami narodili! Vzpomínám na kolegu ze studií, který, když se dozvěděl o mé 
konverzi, kroutil pohoršeně hlavou: „Prosím tě, církev! Jakej je rozdíl mezi církví a komunisty! Církev má 
na každým rohu kříž nebo kapličku a komunisti zase srp, kladivo nebo nějakej jinej pomníček!“ Tenkrát 
jsem mu neuměla odpovědět, ale teď bych mu řekla: „Nehledě na to, že jedni vzdávají úctu Bohu, kdežto 
druzí nějaké ideologii, která dnes je a zítra není (což jsem tehdy nevěděla), řekni mi, Ivane, jedno: Kdo byl 
dřív a kdo koho napodobuje?“ Napodobuje-li jeden vládce cokoliv z historie, většinou se historii vysmívá 
nebo danou věc – zvyklost, symbol, příběh – zneužívá. 

A tak si dejme pozor na různé manipulace. Ve vědomí národa či nějaké pospolitosti stále žijí svého druhu 
posvátné danosti: vlajka, světci, příběhy, historie, panovníci, jazyk, rodná zem a podobně. Vyjdou-li 
demonstranti na Václavské náměstí, protože se domáhají zlevnění energií a zastavení růstu cen, mávajíce 
přitom naší vlajkou, a ještě se shromažďují kolem světce, který tento národ ustavil a založil, je to, nejspíš 
nezáměrný, přesto však výsměch všemu trvalému a posvátnému v jednom národě. Jako byla Júdit pro své 
hrdinství důležitá pro izraelský národ, tak jsou sv. Václav stejně jako naše zástava důležití pro národ náš. 
Tím nechci říct, že demonstrace za snížení cen energií byla neoprávněná, jen ta forma by mohla být jiná. 
Třeba petrolejky v rukou demonstrantů by byly možná víc na místě. Jenom by to ztratilo svou závažnost, 
oprávněnost a impozantnost, což jsou asi nejmocnější motivy k zneužívání daných, historií prověřených 
entit. Uvádím tuto aktualitu jako příklad. Podobných příkladů by se našlo bezpočet. A tak jen pozvedám svůj 
slabý hlas, abychom si dali pozor na podobné „citace minulosti“ a do budoucna nám něco trvalého                 
a posvátného vůbec zbylo…                 Věra Eliášková 
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O VŠEM  MOŽNÉM  S  MANŽELI  TOMÁŠEM  A  KARLOU  ŠPONAROVÝMI 

 
Začněme od začátku: Jste oba konvertité. Byli jste jako děti pokřtění? 
– Kájina: Já pokřtěná byla, ale víru jsem nepraktikovala. Pamatuju si jen, že babička se modlila růženec. 

Po revoluci jsem se v jižních Čechách, kde jsem bydlela, pokoušela o první „duchovní“ kroky, ale po 
příchodu do Prahy jsem na to nějak zapomněla. Až když se nám narodil syn Jan, začalo mi docházet, že bez 
víry to nějak nejde. 

– Tomáš: Já jsem pokřtěný nebyl. O víru jsem se začal zajímat hlavně pod vlivem své ženy. Pokřtěný 
jsem byl až v Praze, u Salvátora, u patera Halíka. Brzy nato jsme se stěhovali do Bratislavy, kde jsem tehdy 
pracoval pro zpravodajství České televize. Tady jsme se „chození do kostela“ snažili víc rozvinout. 

Řekni nám něco o P. Halíkovi… 
– Tomáš: Pan profesor Halík, to je taková rampa pro hledající. Něco jako ty bezbariérové vstupy pro 

handicapované, aby se vůbec mohli dostat dovnitř budovy. Když vyrůstáš v  nevěřícím prostředí, ve škole se 
o víře taky nic nedozvíš, je takový „salvátorský“ přechod užitečný, neřku-li nutný. Postupně jsem ale padal, 
ale naštěstí snad i stoupal taky jinam, mimo jiné ke svatému Antonínovi. 

Jste oba – jestli to tak mohu říct – mariánští ctitelé… Ano?  
– Tomáš: Ano. Je možné to tak říct. 
Jak to začalo? 
– Kájina: O Pannu Marii jsem se začala zajímat hned od začátku mého hledání – to ještě v Bratislavě. 

Tehdy jsem četla nějaký slovenský časopis a tam jsem se poprvé dozvěděla o Fatimě… 
– Tomáš: Já tomu dost dlouho vůbec nerozuměl. Ale strom poznáš po ovoci a bylo čím dál víc patrné, že 

úcta k Matce Boží nese moc dobré plody. 
– Kájina: Měli jsme 25 let výročí svatby, a protože jsme žádnou pořádnou svatební cestu neměli, řekli jsme 

si, že si ji uděláme po letech. A naplánovali jsme, že navštívíme různá mariánská místa: Turzovku, Dechtice, 
Litmanovou.  

– Tomáš: V Litmanové nás nadchnul bohatý řeckokatolický obřad… 
– Kájina: A nejen to, ale i celé společenství a ovzduší. Tam je všechno samozřejmé. Úcta k eucharistii, 

úcta k Panně Marii. Tam se nemusí nic vysvětlovat. Prostě je tam Panna Maria přítomná, počítá se s ní. 
A letos jste byli v Medžugorje… Poprvé? 
– Tomáš: Ano, poprvé. 
– Kájina: Já podruhé – po dvaceti letech. 
– Tomáš: Zvláštní místo, opravdu. Jeli jsme se slovenskou skupinou, která naplánovala, že strávíme tři      

a půl hodiny na Podbrdu – na místě zjevení Panny Marie. Říkal jsem si – co tam na těch kamenech v tom 
teple dělat tak dlouho? Uteklo to, ani nevím jak. A hlavně dolů se mi vůbec nechtělo. Vrátili jsme se ještě 
jednou. V noci… 

– Kájina: Je to prostě požehnané místo. Ale taky náročné. Mnozí varují: pozor, aby se něco nerozvířilo!    
A ono se někdy opravdu rozvíří… Ale ne proto, abychom se trápili, ale očistili se od minulých zranění, 
neodpuštění… Před dvaceti lety jsem jela do Medžugorje těhotná a měla jsem takovou naivní představu – že 
uvidím Pannu Marii!  

Jako že se ti taky zjeví?  
– Kájina : Něco takového… a teď po letech jsem našla místo, kde je opravdu mír. Takový mír, který 

nemá konce… 
– Tomáš: Mnou to spíš zatřáslo. Takové soukromé: „Vstaň a choď.“ 
– Kájina: Dějí se tam věci…I toto jsme slyšeli vyprávět: Autobusu na cestě domů, ještě v Medjugorje 

upadlo kolo. Skupina nemohla odjet. A průvodce se zeptal: Nepotřebuje si ještě někdo něco vyřídit? Po 
chvilce se zvednul nějaký člověk a šel se vyzpovídat. Poprvé po desítkách let. 

Vraťme se na zem, do naší matičky stověžaté: Tomáši, jak to máš v práci? Vědí o tvé víře? Tolerují tě? 
– Tomáš: Vědí, v  tom není žádný problém. Nejsem sám, ale i kdybych byl, myslím, že by nikdo neměl 

potřebu cokoliv řešit. 
A pak že je svět stále horší… 
– Kájina. Já pracuju ve školce. Říká se o mně, že jsem „nějaká věřící“, ale taky z toho nikdo žádné závěry 

nedělá. Když třeba vidím, že je dítě smutné, tak s ním prohodím pár slov nebo jsem jedné holčičce dala 
medailku…Ale nepřeháním to. To se musí jemně, vycítit, kdy je na to příhodný čas… 
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Ještě obligátní kulturní otázku: kdy jste byli naposled v kině, co právě čtete? 
– Tomáš: Naposledy jsme byli, myslím, před 4 roky na filmu Roma. Od té doby čekáme na něco stejně 

dobrého. 
– Kájina: A co seriál „Malý Sheldon“, pamatuješ?… Tam se maminka pravidelně a vroucně modlí. Pak 

měla nějaké problémy a modlit se přestala. Sheldon jí říká: „Mami, proč už se nemodlíš? Já jsem z toho 
nervózní!“ 

– Tomáš: Knihy? Ke stým narozeninám Benedikta Vladimíra Holoty vyšly v reedici nějaké jeho starší 
knížky. Teď čtu. „Nechtěl jsem být farářem“… „Co mi dala rodná ves“… Úžasný člověk, ten pater Holota! 
A vůbec, celý konvent františkánů! Máme štěstí v Praze… Těch kostelů, těch osobností… každý si může 
vybrat.  

Díky vám oběma za rozhovor. Měli bychom si častěji povídat…           rozmlouvala ve 
 

MEĐUGORJE  –  41  LET  ZJEVENÍ  MATKY  BOŽÍ  OČIMA  POUTNÍKA 
 
PO 31. 10. 19h, FARA – Pozvánka pro domácí poutníky, mariánské ctitele i chronické skeptiky 
 
Patrně chováte v povědomí tuto vesnici v Hercegovině, 25 km JZ od Mostaru, v nepříliš hostinné krajině 

Dinárských hor: Matka Boží se tu r. 1981 (dle svědectví mnohých) začala zjevovat šestici dospívajících 
vizionářů, z nichž tři mají mít dosud denní zjevení, ostatní výroční či mimořádná zjevení. 

Formálně, z pohledu Vatikánu, je Međugorje poutním místem teprve od r. 2019. Samotná zjevení jsou 
církví nazírána s pragmatickým odstupem (fenomén stále pokračuje), ale prokázány byly hojné plody milosti. 
Ty se papež rozhodl „podpořit“ skrze statutární změny usnadňující pastoraci milionů poutníků ročně ze 
všech dílů světa. Međugorje je právem nazývána zpovědnicí světa. 

Znáte rámcovou historii událostí zjevení? Co nám dnes sdělují vizionáři (po letech setkávání s Pannou 
Marií)? A která poselství mohou být pro nás důležitá? – Můžete vyčíst ze stránek již četných publikací, webů   
a videí; františkánským řádem jsou streamovány každovečerní obřady. Anebo stačí přijít na faru a stisknout 
zvonek učebny. O informace i dojmy se rád podělím a těším se na ty vaše.           Honza Rosypal 
 
BUĎME  V  OBRAZE 
 
Od roku 2014 v naší farnosti funguje e-mailová skupina, díky které mezi sebou můžeme jednoduše 
komunikovat a sdílet informace. Tato skupina má sloužit především jako rychlý prostředek šíření informací  
o farních akcích. Informace se ihned rozlétnou na více než 170 e-mailových adres. 
Vás, kteří ještě nejste členy e-mailové skupiny, tímto zvu, abyste se k ní připojili. Do skupiny se není třeba 
nijak složitě registrovat, stačí pouze poslat e-mail na adresu: farniakce@svatyantonin.cz a o zbytek se 
postarám. O úspěšném přiřazení do skupiny dostanete e-mailovou zprávu.   Honza Rund 
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MODLITBY  MATEK 

 
Jsme společenství matek v naší farnosti při kostele sv. Antonína. Scházíme se asi v počtu šesti plus děti – 

některé z nás už 15 let. Rády bychom vás přivítaly mezi nás každý pátek na faře (Dukelských Hrdinů 54) od 
9h, poté, co zavedeme či vypravíme děti do škol a školek. 

K modlitbě používáme brožurku mezinárodního sdružení Modliteb matek, které vzniklo v Anglii             
v 90. letech. V ČR modlitbymatek.cz. 

Společně si vždy přečteme a probereme evangelium na následující neděli a pak se každá zvlášť modlíme 
vlastními slovy. Modlitbu ukončíme společným Otče náš a Zdrávas Maria. 

Každý druhý čtvrtek v měsíci se také sejdeme večer i s těmi, které už nejsou na mateřské a mají již děti 
dospělé. 

Přidejte se k nám v modlitbě za děti a manžele, ať můžeme společně chválit Boží slávu modlitbami               
a písněmi. Vítány jsou ženy všech věkových skupin, tak se můžeme vzájemně obohacovat o zkušenosti. 

Míla a Tereza 
 
Kontakty: Míla Svobodová tel: 776173673, milaterezka@seznam.cz 

         Tereza Říčná tel: 736529337, tereza.ricna@gmail.com 
 
POVZBUZENÍ  K  VÝROČÍ  POSVĚCENÍ  KOSTELA 
 

Stojím v kapli na Velehradě u hrobu Antonína Cyrila Stojana. Dnes jsem zde sám. Myslím na naši 
farnost, tedy na každého z Vás. Vzpomínám na květiny, které jsme položili při farní pouti v roce 2013 na 
náhrobek k jeho nohám. Nebýt tohoto Božího muže, kostel svatého Antonína, tedy i jeho křestního patrona, 
by nebyl dostavěný. Právě on vymohl subvenci, když stavba v roce 1912 nepokračovala. Při svěcení našeho 
kostela, 25. října 1914, na prostranství před ním, které ponese jméno významného chorvatského biskupa 
Strossmayera, má slavnostní kázání na téma: dnes přišla spása do tohoto domu (srov. Lk 19,9). Příští rok,    
29. září, uplyne sto let od jeho smrti. Probíhá proces jeho blahořečení.  

„Šel z práce do práce, zdraví měl chatrné, a to ho tísnilo. Zpovídal, křtil, učil školní děti, zaopatřoval, 
schůzoval s hasiči a s řemeslníky, půjčoval knihy v kaplance, rozesílal knihy na venkov, jezdil do vesnic po 
špatných cestách a za každého počasí.“  (M. Holková, životopis A. C. Stojana Kdyby lásky neměl.) Je to jen 
ohlédnutí do minulosti? Nepokračuje snad dnes Boží dílo ve všech těch, kdo trpí a snaží se?  

Dnes stojím u jeho hrobu sám a myslím na pravdivost a povzbuzení z poslední věty v článku Tomáše 
Šponara v minulých farních listech na straně 3: „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.“              Jiří Beran, jáhen 

 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  13. 10. 2022 
 

 P. Semela poděkoval J. Rundovi a všem, kteří se zasloužili o „Zažít město jinak“ – dobrý program, dost 
lidí, bohaté agapé. Poděkoval také J. Beranovi za organizaci poutě – škoda, že jsme plně neobsadili ani 
malý autobus. 

 Začaly katecheze pro děti – celkem přes 30 dětí. 
 Kurzy Alfa – přišlo 9 hostů, většinou pokřtění, kteří chtějí oživit svou víru. 
 Posvícení oslavíme v úterý 25. 10. Při večerní mši sv. v 18h, pozván je P. Michal Němeček, po mši agapé. 
 Ve středu 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Navíc bude sloužena mše sv. ve 12h                    

u sv. Klimenta a v 16.30h bude na hřbitově ve Strojnické ul. u kříže bohoslužba s modlitbou za zemřelé. 
 P. Semela upozornil na plánované setkání otce arcibiskupa Jana se zástupci farností celého                    

IV. městského vikariátu 21. 11. v Kobylisích, kterého se zúčastní vybraní zástupci farnosti. 
 Ve středu 23. 11. oslavíme mší sv. v 18 h poutní slavnost u sv. Klimenta, ten den mše u sv. Antonína 

nebude. 
 V KMŠ nastoupila nová paní ředitelka, má zájem o širší spolupráci s farností. 
 V adventní době (začíná 27. 11.) se opět můžeme těšit na adventní půlhodinky a roráty – více v příštích FL. 
 Příští schůzka PRF se bude konat 3. 11. na faře. 
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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) – každé úterý ve 20h 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 19.20h. 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   
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: 
 
 V pondělí 24. 10. od 18 do 21h – Malá Sportovní hala na Výstavišti – evangelizační turné projektu 

Godzone. Bližší informace na: https://tour.godzone.sk/ a zde: https://zpravy.cirkev.cz/za-dva-tydny-
zacina-godzone-tour-2022-opet-slibuje-jedinecny-program_14939 
 

 V úterý 25. října v 18h oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Antonína. Jako host je pozván              
P. Ing. Mgr. Michal Němeček. Po slavnostní mši bude před kostelem přichystáno agapé. Občerstvení 
bude sice zajištěno, ale přineste s sebou napečené dobroty, ať je bohatší:-). 
 

 Ve středu 2. listopadu vzpomeneme na Všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude ve 12h v kostele      
sv. Klimenta a v 18h v kostele sv. Antonína. Bohoslužba slova s modlitbou za všechny zemřelé bude 
na hřbitově ve Strojnické ulici v 16:30h. 
 

 Ve středu 23. listopadu oslavíme mší sv. v 18 h poutní slavnost u sv. Klimenta, ten den mše               
u sv. Antonína nebude. 

 

Farní listy vydává Farní rada při kostele sv. Antonína. Vycházejí pro vnitřní potřebu holešovické farnosti za dobrovolný příspěvek. 
Redakce: P. Pavel Semela, Marta Hrčková, Věra Eliášková. Kresba hlavičky na titul. straně – Hanka Roubalová. Tisk Ediční centrum 
AMU. Toto číslo vychází 23. října 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 7. listopadu 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. 
Finančně podpořit farnost můžete zasláním libovolné částky na účet farnosti č. 1011061807/5500 vedený    
u Raiffeisenbank (prosíme uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení). Na Vaši žádost Vám rádi 
vystavíme potvrzení o přijetí daru. Žádost můžete zaslat na emailovou adresu pavel.semela@knez.cz. 


