
 
ROČNÍK: XXXI FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 8/2022 

 
Eucharistie – zdroj a vrchol života církve 
 

Také považujete eucharistii za zdroj a vrchol života církve? Slavení eucharistie je přece 
vrcholným projevem naší zbožnosti, naší úcty k Pánu Ježíši. A také z něj čerpáme, je 
zdrojem naší síly žít jako Ježíšovi učedníci. A víte, co slovo eucharistie znamená? 

Eucharistie je řecké slovo a znamená díkůčinění. Slavit eucharistii tedy není jen nějaký 
liturgický rituál, ale znamená Bohu děkovat. A má-li to být vrchol života církve, musí být 
děkování Bohu každodenní součástí našeho života. Za co Bohu děkuji? Patří to k mé 
modlitbě každý den?  

Vděčnost je naším základním postojem k Bohu. Vyjadřuje naše vědomí, že za vše 
důležité vděčíme Boží dobrotě a lásce k nám. Je vyjádřením našeho synovského vztahu 
k němu. 

Chodím na mši, nebo vzdávám Bohu díky?     Váš Pavel Semela, farář 
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  3. 11. 2022 
 

 P. Semela informoval o plánovaném setkání zástupců IV. městského vikariátu s arcibiskupem Janem. 
Diskuze o rozsahu prezentace farnosti. 

 K blížícímu se adventu: - adventní půlhodinky s duchovním slovem o nedělích 27. 11. a 11. 12. od 17h. 
             - v úterý 29. 11. v 19.30 staročeské roráty skupiny Ritornello u sv. Klimenta.  
            - v sobotu 17. 12. v 7.30 rorátní mše s dětmi u sv. Klimenta.  
            - ve středu 21. 12. v 19.30 zazní u sv. Antonína koncertní provedení Rybovy mše.  
            - modlitební štafeta putování Svaté rodiny do Betléma.  

 J. Beran: upozornil na zbývající neprodané výtisky KT. P. Semela sníží počet výtisků z 50 na 40 kusů. 
 J. Rund: navrhl, aby byl zřízen oficiální farní mail na snížení administrativní zátěže pro kněze. 

 
PRAVIDELNÝ  POŘAD  BOHOSLUŽEB  V  KOSTELE  SV.  ANTONÍNA  
 

Pondělí  18h   
Úterý  18h  
Středa  18h  
Čtvrtek  18h Každý čtvrtek po mši sv. adorace do 19h, třetí čtvrtek prodloužená do 22h.  
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 10-19h, v neděli a státní svátky 7-12 a 17-19h. 
Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše svaté. 
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OPRAVENÝ  KŘÍŽ  PŘED  KOSTELEM 

 
Opět září.  

Restaurování bylo nutné. Dřevo v patě kříže bylo 
takřka na troud, hrozilo zřícení. Stříška byla prohnutá, 
poničená pádem omítky. A pozlacené tělo našeho 
Pána bylo oxidací zčernalé. Kristovo tělo na našem 
kříži váží 80 kg, tedy jako tělo dospělého muže; bylo 
dojemné být u jeho snímání. Vlastní dřevo je z dubu, 
dolní část kříže byla nahrazena stejným druhem. 
Rovněž byl zpevněn podstavec. Byla zrestaurovaná     
i lucerna s novogotickými prvky, kterou objevil náš 
pan kostelník Josef Horník. (Tu neotevírejte.)  

Dovolte odbočení: nejstarší zobrazení Krista na 
kříži máme až z 5. století na dveřích baziliky Santa 
Sabina na římském Aventinu. Do té doby byl náš Pán 
zobrazován jako pastýř, jinoch se svitkem apod. Kříž 
byl vnímán jako potupný, popravčí nástroj. Vše se 
změnilo po konstantinovském obratu, kdy byl kříž 
vnímán jako vítězné znamení. Ale i potom trvalo, než 
byl náš Pán na kříži znázorněn jako trpící.  

Kříž byl před náš kostel přenesen v roce 1931 
z oblasti tzv. domků v Holešovicích. Nyní vnímejme 
tento kříž jako svědectví, které přitahuje i ty, kdo 
běžně bohoslužby nenavštěvují. „Stat crux, dum 

volvitur orbis.“ (Kříž stojí, zatímco svět se otáčí) je heslo kartuziánských mnichů ze středověku. Myslím, že 
je na rušném náměstí zvláštním, krásným způsobem naplněno.  

Na závěr prosba: nelepte svíce na podstavec ke kříži, nepřidávejte další obrázky, a pokud byste u něj 
náhodou viděli neuctivé chování (odpusťte, vyměšování), rázně a slušně napomeňte. 

Jiří Beran, jáhen 
 
VŠEHO  DO  ČASU,  BŮH  NAVĚKY 
 

V dušičkovém období a s koncem církevního roku vyvstává otázka konečnosti i našeho života. 
Letos jsme vzpomínali 80. výročí atentátu na Heydricha a obětí heydrichiády. „Do času“ mému strýci bylo 
do věku jeho 28 let. Před pár dny jsme zase byli ohromeni zprávou, že v létě tragicky zahynul otec dvou 
menších dětí. Létal na dálkových linkách do Dubaje, nepřežil ale tady ve větroni srážku s autem při 
nouzovém přistání. Vzpomínám také na další případy neštěstí a náhlé smrti.  

Nezapomínejme na ty, kteří nás předešli na věčnost, ještě můžeme pro ně získat při návštěvě hřbitova 
odpustky částečné, nezapomínejme ale také na sebe. Nevíme dne ani hodiny, kdy nás Pán povolá…  

Myšlenky na konečnost našeho času nás nemají vést ke strachu ze smrti, ale naopak. K plnějšímu životu, 
k oproštění se od nepodstatného a ke smysluplnějšímu využití času. V tomto duchu „carpe diem“! (Využij 
dne.)               Irena Červenková 
 
KAM  S  NÍM 
 

Jan Neruda v devatenáctém století napsal krásnou povídku o tom, jaké měl trable se starým slamníkem, 
který neměl kam vyhodit a pro který ve staré Praze nebylo místo.  

Tahle příhoda mě napadla, když jsem se snažila vypátrat, proč se už čtvrt roku hromadí nezakoupená čísla 
Katolického týdeníku na stolku u pokladničky a co s nimi udělat. Je mi to líto, protože vím, že každý ten štos 
má cenu minimálně 150 až 600 korun. Nemá však cenu tuto záležitost poměřovat jen penězi. Vím, že 
v Katolickém týdeníku publikují své články elity katolické církve a že je dobré si ho alespoň jednou týdně 
přečíst nebo alespoň prolistovat, abychom byli v obraze, co nového se v církvi i ve světě děje a jak to kdo vidí. 
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Proč o tom píši: Stala se mi věc, která zatřásla mým poznáním víry v Pána Ježíše a víry v lásku k lidem 

v samém základu. Moje letitá známá, praktikující křesťanka, která přes dvacet let jezdila na všemožné 
duchovní aktivity a je každou neděli v kostele, mi urputně oponovala v otázce papeže Františka – že prý je 
nebezpečný fanatik. Se stejnou urputností odmítala očkování proti kovidu a testování výtěrem z nosu, to už 
vůbec ne – nenechá si přece dát do mozku čipy…  

Trvalo mi delší dobu, než jsem pochopila, že tyto „zaručeně pravdivé“ informace má z různých 
internetových zdrojů (fake news)… A tak si myslím, že není od věci Katolický týdeník číst, má totiž šanci 
udržet nás v realitě soudobého světa.          Martina Votrubová  
 
NOEMOVA   ARCHA  (Gn 6,9 – 22,7.8.9.) 

 
My tři děti jsme seděly spolu v tmavém koutě archy a neměly jsme co na práci. Řekl jsem svému bratrovi 

Jawanovi: „Měl jsi pravdu, když jsi nechtěl na tuhle archu nastoupit.“ – „Vidíš,“ odpověděl zachmuřeně      
„a to jsi mi nejdřív vynadal.“ – „Ano,“ připustil jsem, „netušil jsem, že to bude tak dlouhé a nudné.“ 

Můj nejmladší bratr Madai, který zaslechl šeptaný rozhovor, se k nám přidal. S vykulenýma očima se 
zeptal: „Chtěl bys být raději venku a utopit se v těch velkých vodách?“ – „N-ne,“ řekl jsem, „a navíc všichni 
stejně dělají to, co jim dědeček Noe řekne. Poslouchat ho je přirozené, ale tentokrát to bylo těžké a každým 
dnem to bude stále těžší.“ Jawa řekl: „Možná proto, že to nebyl dědečkův nápad, ale tenhle příkaz mu dal 
sám Nejvyšší.“ Dlouho jsme mlčeli a já přemýšlel. 

„Víte co?“ řekl jsem potom, „vlastně bychom neměli být tak mrzutí. To by bylo nevděčné. Měli bychom být 
šťastní, že náš dědeček Noe udržuje s Nejvyšším přátelství, že je dobrým člověkem. Tím byl zachráněn a s ním     
i my, jeho vnuci.“ – „Přesto bych chtěl být rybou a venku si volně plavat,“ odvětil Jawan. „To by nakonec bylo 
stejně nudné jako sedět tady,“ poznamenal malý Madai. „Raději mi povězte nějaký příběh,“ poprosil. 

Jawan začal vyprávět. V tom byl vždycky velmi dobrý a já mu taky rád naslouchal. Vyprávěl o zelených 
loukách, o modré obloze s bílými mraky, o kvetoucích stromech, koťatech a kuřátkách… 

A tak plynuly dny. Teprve, když přestalo pršet a dědeček Noe vypustil holubici, začalo to být trochu 
zajímavé. Sice jsme museli ještě chvilku počkat, ale to pro nás nebylo zas tak těžké, protože konec byl          
v dohlednu. A opravdu: když se holubice vrátila ze své druhé cesty s čerstvým listem z olivovníku                
v zobáčku, přišel s ní do archy i život. Všichni byli šťastní! Dědeček Noe čekal dalších sedm dní, a pak 
vypustil další holubici. Ta už se ale nevrátila. 

Tak tedy dospělí rozebrali střechu archy. My kluci jsme směli pomáhat s odnášením prken a úhledně je 
skládat do rohu. Dědeček Noe vylezl na žebřík a rozhlédl se. Země byla suchá. Jásali jsme radostí a dědeček 
Noe se začal modlit. 

Nejvyšší k němu promluvil: „Vyjdi z archy, ty i tvá žena, tvoji synové a jejich rodiny!“ Už bylo načase, 
protože jídla v arše bylo málo a krmivo pro mnoho zvířat vystačilo jen tak tak. Dědeček Noe zorganizoval 
odchod z archy stejně, jako tehdy její nalodění. V klidu a míru vyšla zvířata a nakonec i my lidé. 

Bylo to úžasné, dýchat čerstvý čistý vzduch a procházet se na sluníčku. My děti jsme hned začaly závodit, 
ale držely jsme se poblíž archy, která stála na kopci. Co se to ale dělo? Po chvíli mě bolely nohy tak, že jsem 
se musel posadit. Podíval jsem se na své bratry – také přestali běhat. Ten mladší dokonce ležel na kousku 
louky. „Byli jsme na arše tak dlouho bez pohybu, že už nedokážeme běhat,“ prolétlo mi hlavou, „jak dlouho 
to bude trvat, než toho budeme zase schopní?“ 

Vtom na nás dědeček Noe zavolal: „Pojďte děti, pomozte mi postavit oltář!“ O jé – s jakými obtížemi 
jsem se postavil, ale pomalými kroky jsem dokázal chodit, a čím více jsem se hýbal, tím snadněji to šlo. 
Když to viděli mí bratři, přišli také. 

Nosili jsme kameny na místo, které už dědeček Noe důkladně zametl. Z kamenů postavil oltář. Poté to 
oslavil modlitbou a obětováním zvířat. Ta byla spálena. Čistý a bílý kouř stoupal k nebi. Zároveň to bylo 
také požehnáním pro nás, kteří jsme oltář obklopovali. Cítil jsem velkou radost – život je přece tak krásný. 
Podíval jsem se na ta jasná oblaka a spatřil něco úžasného: barevný oblouk táhnoucí se po obloze. „Dědečku 
Noe, co to znamená?“ zeptal jsem se. „Bůh s námi lidmi uzavírá smlouvu,“ odpověděl slavnostně „Taková 
povodeň, jakou jsme zažili, už nikdy nepřijde. Boží požehnání bude nás vždy provázet. Děti, Bůh je 
nekonečně dobrý. Chtějme být také dobrými!“ Ano – cítil jsem to stejně. Nikdy předtím jsem v sobě 
nepociťoval tak velkou radost. 

Nikdy jsem Nejvyššího tolik nemiloval.          Barbora Thielová, přeložila Markéta Nováková 
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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 houslisty Petra Havlína. 
 

Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Jenom jedno? To nedokážu říct, mám více oblíbených míst. 
Krajina kolem řeky Želivky, Novohradské hory, Český Merán, Řím, Stromovka…  

S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie byste se nejraději potkali a o čem byste s ní 
hovořili? 
Chtěl bych být u toho, když Rembrandt maloval svůj poslední autoportrét v r. 1669. Neptal bych se, jen díval. 
Nebo si zakouřit viržinko s Antonínem Dvořákem na Vysoké u Příbrami. Neptal bych se, jen poslouchal. 
Přání na setkání by bylo mnoho.  

Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
Mk 10,46-52.  Často si připadám jako slepý Bartimaios a také jako on doufám, že mi Pán otevře oči. Ta 
naléhavost a důvěra.  

Prozraďte nám modlitbu nejbližší vašemu srdci… 
Ta, při níž se mi podaří vnímat Boží přítomnost. 
Latinsky zpívaná Salve Regina.  

Kterých ateistů si vážíte? 
Oni opravdu existují ateisté? Vážím si každého člověka dobré vůle, který žije podle svého svědomí.  

Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
Asi tak před měsícem. Top Gun: Maverick – takové  guilty pleasure.  

A v divadle? 
Také minulý měsíc. Bylo to v Divadle komedie na opeře „Tak tiše až“. 
Intimní komorní opera na téma zneužívání. Napsal ji můj přítel a náš farník Slavomír Hořínka a byl to 
opravdu silný a hluboký zážitek. Vřele doporučuji, na programu je opět v lednu.  

Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Zase jenom jeden? To nejde. Čtení je moje vášeň už odmala, a tak je autorů blízkých mému srdci hodně. Za 
všechny namátkou: 
Exupéry, Márai, Ratzinger, M. Doležal, Fuks, Jančařík, Zweig, Werfel, Jü Chua, Hesse a mnozí další.  

Kterou hudbu rádi posloucháte? 
Hudbu poslouchám zásadně pouze dobrou. Po více jak čtyřiceti letech jejího aktivního provozování oceňuji 
stále více a více šumění lesa.  

Co právě čtete? 
Günter Grass – Při loupání cibule. Autobiografické bilancování jednoho z velikánů německé a světové 
literatury.  

Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Erich Fromm – Budete jako bohové 
Radikálně humanistická interpretace Starého Zákona a jeho tradice od světoznámého psychologa, sociologa 
a filozofa, který o sobě tvrdil, že není theista.  

Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Proč zase jenom jeden? A jde o to, zda se mi líbí, nebo je mi duchovně blízký? Tak alespoň ty nejdůležitější: 
kostel Narození Panny Marie v Želivě, sv. Antonín v Praze, sv.Jiří ve Lhoticích, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Číhošti, kostel Matky Boží v opatství Nový dvůr.  

Kde a kdy byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Pokaždé, když mohu jako akolyta podávat Svaté přijímání.  

Z čeho máte obavy? 
Z lidské lhostejnosti a sobectví.  

Na co se těšíte? 
Až mi kamarád houslař opraví mé nové staré housle.             Otázky kladl JB 
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ČAS  PROSIT  A  ČAS  DĚKOVAT 

 
Slýcháme teď z různých stran, co všechno má covid v oblasti ekonomické, kulturní a společenské na 

svědomí, k čemuž se přidávají i hlasy věřících, které mu přičítají nižší účast na mších svatých a vůbec úbytek 
lidí v kostele. Něco na tom asi bude, protože někteří pravidelní návštěvníci si nejspíš zvykli na pohodlnější 
sledování mší v televizi a s touto “zprostředkovanou konzumací“ se spokojili.  

Ale má covidová doba opravdu tak tragické následky? Když vzpomínám na jednotlivosti, přinesla její 
omezení i mnoho dobrého. Ve snaze obejít sdružování a nepřijít o mši svatou, dali bychom si někteří i nohu 
za krk. A tak jsme zažili mše svaté venku, např. na Staroměstském náměstí nebo půlnoční na našem 
„Štrosu“. Já osobně zažila mši svatou na Olšanském hřbitově, na přineseném stolku a s vínem v pet lahvi. 
S jedním terciářským bratrem jsme přemluvili O. Jakuba od františkánů, aby udělal mši na hřbitově, když je 
to venku a tudíž povolené. Bratr mezitím zemřel (nikoliv na covid), a tak se mše konala nejen za zemřelé tam 
pochované, ale aktuálně i za našeho bratra. Stalo by se něco podobného bez covidu? A jak jsme si najednou 
dokázali najít čas na společnou modlitbu! Litanie v době nakažlivých nemocí – pamatujete? O. Pavel každý 
den zpovídal a podával sv. přijímání… Růženec, na který jsme si zvykli, nám zůstal doteď. Každý večer se 
přede mší svatou modlíme růženec, zatímco dřív to šlo ztuha. Pro starší sestry, které chodily do kostela 
každý den a v době covidu se bály, vymyslel Jirka Hromas společné modlení po telefonu. Modlili jsme se 
každý večer v 19:45 a zůstalo nám to dodnes! Dva a půl roku se modlíme každý den. Už před čtyřiceti lety 
nás Panna Maria v Medžugorje prosila, abychom se každý den pomodlili růženec (dokonce tři!) a přitom 
vzpomněli na ni a na její úmysly. Kajícně přiznávám, že jsem se k tomu dopracovala až teď, v době 
covidu… Jistě, byla to nebezpečná nemoc, hodně lidí zemřelo, mnozí mají po prodělané nemoci trvalé 
následky. Ale přiznáváme si, alespoň my, věřící – že to mohlo dopadnout mnohem, ale mnohem hůř? (Jen 
pro připomenutí: V letech 1576-1577 zachvátil Evropu mor a zemřely během roku milióny lidí). 

V evangeliích se mluví o deseti malomocných, které Ježíš uzdravil. A jen jeden se vrátil, aby poděkoval. 
Chceme patřit k těm devíti, kteří si nejspíš mysleli, že se uzdravili sami? Nebylo by na místě poděkovat, že 
hrozivá, neznámá nemoc odchází a zdá se, že už nebude tak strašná? Nebo mlčíme z pověrčivosti? Abychom 
to nezakřikli? Koneckonců, máme teď jiné starosti. Je válka na Ukrajině… copak je teď čas na nějaké díky? 
Kdo ví, co se z války vyvine! Není to náhodou nějaká další zkouška, pokračování covidu, další „egyptská 
rána?“ A tak selský rozum radí: Nechme si čas na děkování, na to je vždycky času dost…  

Jenže Bůh stojí o naše díky. Jako nejposlednější žebrák čeká, jestli si na Něj vzpomeneme: poprosíme, 
poděkujeme, budeme přeskakovat překážky jenom, abychom mohli být s Ním. A tak ti, Pane, děkujeme za 
dopuštění nakažlivé nemoci s nadějí, že už je jí konec, i za to dobré, co záhadná nemoc přinesla.               
A prosíme za ukončení války v Evropě. Skonči s ní podobně jako s tou zákeřnou, neznámou chorobou, 
která přišla stejně nečekaně. Na děkování není nikdy času dost. 

Věra Eliášková 
 
MODLI  SE  RŮŽENEC 

 
"Modli se růženec mé Matky, a to i tehdy, když se ti zdá, že tvá 

modlitba je prázdná a mechanická nebo když tě trápí roztržitost. Tvoje 
rozhodnutí modlit se potěšuje mé Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce 
mé Matky. 

Čas, který nám věnuješ, když se modlíš, je cenný v našich očích a velmi 
užitečný pro tvou duši a pro duše těch, za které se modlíš. 

 
Vidím všechny ty, za které se modlíš, ty, které jsi uvedl jménem, jako     

i ty, jejichž jména jsi neuvedl – žehnám každého z nich tak, jako nyní 
žehnám tebe, můj knězi, můj příteli, můj milovaný bratře." 

 
„Ti, kteří se modlí růženec, dělají pro dobro lidského pokolení víc, než 

všichni řečníci a poslanci, víc než všichni organizátoři, tajemníci                  
a spisovatelé, víc než všichni podnikatelé, i kdyby celý svůj majetek 
věnovali Církvi.“ 

(služebník Boží P. Josef Kentenich) 
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ZMĚNA  JE  ŽIVOT?  …  ANEB  CHVÁLA  POUT 
 

Změna je život! Kolikrát tohle úsloví každý z nás – troufnu si tvrdit – vyřkl! Ale když jsem se zamyslela 
nad tím, proč, v jakých situacích ho obvykle pronášíme, nabyla jsem dojmu, že ho používáme většinou jako 
jakousi „útěchu“, když nám život přinese nějakou tu změnu, bez které bychom se raději obešli. 

Jistě, každý z nás je jiný, a zatímco řada z nás zastává názor, že nejlepší je, když v reakci na otázku „co je 
nového?“ zazní „nic“, pro jiného je taková odpověď projevem ubíjející životní nudy. Svou roli hraje asi také 
věk – což vzhledem k dalším řádkům svého vyznání nebudu raději rozvádět… 

K tomuto článečku mě inspirovalo kázání P. Němečka při letošní oslavě výročí posvěcení našeho farního 
kostela, především jeho úvodní otázka „Proč jste sem dnes přišli?“… Okamžitě mi totiž v nitru zazněla 
odpověď: „Protože jsem tu doma!“. A pokračování promluvy o tom, co možná mnozí z nás v tomto kostele 
prožili, mi prostě „mluvilo z duše“. 

O svém vztahu nejen ke kostelu sv. Antonína, ale pochopitelně k celé farnosti a lidem, kteří ji vytvářejí 
především, jsem v tomto myslím při vší skromnosti celkem mimořádném farním ;-) periodiku psala již před 
„pár“ roky, čtyři desítky let od chvíle, kdy jsem u oltáře Nejsvětějšího srdce byla coby třítýdenní novorozeně 
pokřtěna… Je pro mě velkou radostí, že tím domovem zůstala naše farnost i pro řadu mých vrstevníků, 
s nimiž jsme získávali základy své víry za laskavého vedení P. Kohlíčka a P. Baxanta (pochopitelně vedle 
„vyučování“ a příkladu našich rodičů a prarodičů a dalších blízkých osob). Těší mě, že se mi ještě dnes 
stane, že nějaká farnice zavzpomíná na to, jak mě rodiče vozili do kostela v kočárku… a že už z těch kočárků 
vidím odrůstat (ba pomalu se k jejich vožení v některých případech blížit ;-)) další generaci… 

Pravděpodobně začínám mít sklony k sentimentalitě, ale musím přiznat, že zejména v posledních letech, po 
návratu z osmileté rodičovské dovolené, cítím obdobnou vděčnost i za to, že jsem se mohla vrátit do svého od 
promoce jediného zaměstnání, mezi více než šedesát kolegyň a kolegů, z nichž třetina můj nástup pamatuje       
a mnozí přišli nedlouho po mně… Jistě, ten můj vztah k pracovišti je možný asi jen díky tomu, že mi nikdo 
z nich neprovedl nic opravdu zlého a naopak většina z nich se ke mně chová přímo přátelsky (kantořina je 
úžasně nekonkurenční profese! ;-)), že i nadřízení jsou obvykle vlídní a že mě baví moje práce… 

Mohlo by tu zaznít asi ještě mnoho skutečností, jejichž stabilita je nebo přinejmenším může být vnímána 
jako pozitivum, pochopitelně včetně té snad (téměř) nikým nezpochybňované, totiž rodinného zázemí           
a životního partnerství.  

Začala jsem kontextem užívání frekventovaného úsloví, skončím jiným, profesně ještě zdeformovanějším 
(pardon!) zamyšlením: Slovo „pouto“ má v češtině podivuhodně rozdílné konotace. Já jsem za pouta, jež mě 
vážou k mé rodině, farnosti, práci, ale třeba i k celé církvi nebo k naší zemi a její kultuře… hluboce vděčna. 

Anuša Lizáková 
 
NA  SPOLEČNOU  CESTU 
 

Na společnou cestu do Betléma se můžeme vydat i letos. Během vzácné 
doby adventu bude možnost i letos přivítat v domácnosti na jednu noc 
ikonu, která představuje putování sv. Josefa s Marií, kteří hledají nocleh.  

Připojte se do modlitební štafety na jeden adventní den pomocí 
formuláře, který bude již od 20. listopadu v sakristii kostela po každé 
mši svaté. Do vybraného dne napište hůlkovým písmem své jméno         
a telefonní kontakt. Poznamenejte si také kontakt na člověka v řadě po 
Vás a s ním se včas domluvte na předání ikony.  

Ikonu můžete předat u sebe doma, nebo ji zanést na domluvené 
místo. Pokud je to jen trochu možné, předávejte si ikonu až odpoledne 
nebo večer. Ikona bude požehnána a vyslána na cestu 27. listopadu,         
o první neděli adventní, při mši svaté v osm hodin.  

Ikonu vystavte na pěkném místě ve Vaší domácnosti a pomodlete se 
u ní za naši farnost, její budoucnost, potřebné lidi… Poslední rodina ji 
doprovodí k Betlému na mši 24. prosince. 

V případě potřeby a jakékoli nejasnosti mě kontaktujte na čísle 
603 966 208. Rád zodpovím Vaše dotazy.           Jiří, jáhen 
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ADVENTNÍ  PŮLHODINKY  2022 
 

Také letos farnost sv. Antonína nabídne všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního 
shonu zastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí.  

O koncertním provedení Rorátů v úterý 29. 11. od 19.30h v kostele sv. Klimenta pojednává jiný 
článek, zajímavou akcí podobného druhu však budou i Adventní půlhodinky. Jejich obsahem jsou 
varhanní improvizace, doplněné duchovním slovem. Doba adventní je dobou očekávání a přípravy na 
Vánoce  a adventní témata nabízejí množství inspirujících momentů, jež se jistě odrazí ve varhanních 
improvizacích    i přednášených textech a duchovním slově, z kterých se Půlhodinky budou skládat.  

Jste zváni do kostela sv. Antonína na 1. neděli adventní 27. 11. v 17h, na varhany bude improvizovat 
Miroslav Pšenička, duchovní slovo přednese jáhen Jiří Beran.  

Srdečné pozvání platí i pro druhou Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat na 3. neděli 
adventní 11. 12. od 17h Martin Kubát, výborný varhaník a improvizátor, bývalý regenschori katedrály     
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Duchovní slovo obstará P. Pavel Semela. 

Všichni zájemci o inspirativní hudbu a modlitbu prostřednictvím hudby i duchovního slova a varhanní 
improvizace jsou srdečně zváni.  

Vstupné je dobrovolné.       MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína 
 
RORÁTY  2022 
 

Jednou z forem přípravy na oslavu Vánoc během adventu jsou bezesporu Roráty, které naši předkové po 
staletí v tomto období pravidelně zpívali. Náš významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: 
“Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším 
výtvorům duchovní písně vůbec“. 

Přijďte si se souborem Ritornello zazpívat tyto zpěvy a naladit se, uprostřed předvánočního shonu, na 
adventní notu. Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 29. 11. od 19.30h v kostele sv. Klimenta 
v Kostelní ulici. 

Tyto původní verze nápěvů Rorátů, i když zkrácené, budeme letos zpívat i při nedělních ranních mších 
v 8h, o všech adventních nedělích. Zpěv Rorátů budeme začínat, za doprovodu hudebníků, již v 7.55h             
a budeme v něm pokračovat i během mše. 

S předstihem bych rád upozornil i na konání tradičních „dětských rorátů“, které se budou konat             
v sobotu 17. 12. v 7. 30h v kostele sv. Klimenta.  

S dětmi roráty nacvičujeme při dětském sboru ve středu odpoledne po náboženství. Kdyby se k nám 
chtěly připojit další děti, nebo ty, které roráty zpívaly a i hrály v minulých letech, neváhejte mne co 
nejdříve kontaktovat, abychom vše dostatečně připravili a nacvičili.  

MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína  
 

NEJLEPŠÍ  VÁNOČNÍ  DÁREK  –  PROSTŘI  MÍSTO  U  VÁNOČNÍHO  STOLU  HLADOVĚJÍCÍMU  DÍTĚTI 
 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás 
tip na dárek, který udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc 
reálně mění lidské životy. Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více než 
dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné 
jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně 
se toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje 
životy. Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden 
nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím 
zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní rok.  

Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu 
na eshopu hnutí Mary´s Meals zde: 
https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-
stolu/, případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz. 

Veronika Miškaříková 
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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. 

Je možné se připojit i online na platformě Zoom. Odkaz na vyžádání. 
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 
Modlitby matek – každý pátek v 9h na faře Dukelských hrdinů 54. 
 kontakt: Míla Svobodová: milaterezka@seznam.cz, tel. 776 173 673 
   Tereza Říčná: tereza.ricna@gmail.com, tel. 736 529 337 
Eucharistická adorace – u sv. Antonína každý první pátek v měsíci od 16.30 a každý čtvrtek po mši do 19h, 
        třetí čtvrtek v měsíci je adorace prodloužena do 22h. 

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

u sv. Antonína. 
 V neděli 27. listopadu v 17h u sv. Antonína – 1. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace 

Miroslav Pšenička, duchovní slovo jáhen Jiří Beran.  
 V úterý 29. listopadu v 19.30 u sv. Klimenta – Roráty, koncertní provedení, hraje soubor Ritornello. 
 V neděli 4. prosince po mši sv. v 10h přijde sv. Mikuláš. 
 V neděli 11. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Martin 

Kubát, duchovní slovo P. Pavel Semela. 
 V sobotu 17. prosince v 7.30 u sv. Klimenta – dětské roráty. 
 Ve středu 21. prosince v 19.30 u sv. Antonína – koncertní provedení Rybovy mše, organizuje MČ P7. 
 

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 13. listopadu 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 5. prosince 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. 


