
 
ROČNÍK: XXXI FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 9/2022 

 
Úvodník na konec roku 
 

V čase adventním putují mnozí z vás spolu s Josefem a nastávající matkou Marií. Je to 
tak dobře. I plnění úředních povinností může být modlitbou při vzpomínce na tuto rodinu, 
ubírající se s velkou námahou za sčítáním. Ano, hledejme Boha ve všem. A ti, kdo vezmou 
„pod střechu“ problémy a těžkosti okolí, mají větší podíl na klanění v oné svaté noci. 

V každé čekárně lze myslet i na přítomnost – je za co děkovat: V uplynulém roce přijalo 
šest mladých lidí biřmování – plnost darů Ducha svatého. První pololetí jsme měli mezi 
sebou mladého kněze Jiřího Zemana. Je třeba děkovat i za děti přihlášené na katechezi; 
přestože mají třeba i pět nepovinných kroužků týdně, leží uvedení do života z víry jejich 
rodičům na srdci. Stále máme mezi sebou P. Pavla. Ani to není samozřejmost.  

Při vikariátním setkání zdůraznil arcibiskup Jan, že liturgie není jen věcí kněze. 
Diakonie není jen věcí instituce Charity. Svědectví (řec. martyria), které se může, jak 
dobře víme, opravdu stát martyriem, je znamením společenství. Do tohoto společenství 
farnosti náležejí všichni, kdo žijí na jejím území. V našem případě zhruba 45 tisíc 
obyvatel. V neděli na mši svatou přijde zhruba 450 návštěvníků, tedy jedno procento. 
Uvědomuji si tuto až legrační disproporci? Zde nejde jen o získávání dalších. Jde o to, 
abychom si uvědomili, že Pán působí i bez nás a Boží působení se dotýká opravdu všech. 
Komu bylo poprvé zvěstováno narození Božího Syna? Pastýřům…   

Jiří Beran, jáhen 
 
 

BOHOSLUŽBY  V  KOSTELE  SV.  ANTONÍNA  V  PRŮBĚHU  VÁNOC 
  
Sobota 24. 12. 2022 Vigilie Narození Páně          15.30h (zvláště pro rodiny s dětmi) 
               24h (půlnoční) 
  
Neděle 25. 12. 2022 Slavnost Narození Páně          10 a 18h 
  
Pondělí 26. 12. 2022 Svátek sv. Štěpána           10h 
  
Sobota 31. 12. 2022 zakončení občanského roku (Silvestr)   15.30h (mše sv. na poděkování za uplynulý 
               rok a s prosbou o ochranu v novém roce) 
  
Neděle 1. 1. 2023 Slavnost Matky Boží Panny Marie         10 a 18h (mše sv. s obnovou manželských slibů) 
 
Příležitost ke svátosti smíření              v úterý 20. 12. 2022 po mši sv. do 20h 
      od středy 21. 12. 2022 do pátku 23. 12. 2022 od 15 do 17.50h 
 
Slovanský betlém můžete navštívit od 24. 12. 2022 do 2. 1. 2023 denně od 10 do 19 hodin. Na Štědrý den     
a na Silvestra pouze od 10 do 17 hodin. Od 2. 1. 2023 do 2. 2. 2023 je betlém přístupný podle pravidelných 
otvíracích hodin kostela (Po-Pá 10-19h, So zavřeno, Ne 7-12 a 17-19h). 
Bližší informace o přístupnosti betlémů v kostelích zapojených do projektu Křesťanské Vánoce: 
https://krestanskevanoce.cz/ 
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PODZIMNÍ  VÍKENDOVKA 
 

Jeden z uplynulých víkendů strávila 
mládež z naší farnosti společně nedaleko 
Heřmaniček. Cílem víkendu bylo vyčistit 
si hlavu v přírodě, stmelit tým a užít si 
jeden z posledních teplejších víkendů. 
Ubytování bylo „zajímavé“, jelikož plány 
týkající se teplého počasí nevyšly             
a v noci teplota klesala až k nule.      
Starší   skautská základna, kterou jsme si 
vybrali, disponovala hned čtverými 
kamny a krbem, a tak jsme se neustálému 
roztápění, vyhasínání, rozfoukávání, 
štípání třísek a praní vyuzeného oblečení 
po návratu domů nevyhnuli. 

Cesta vlakem na místo určení byla 
příjemnější než poslední tři kilometry, 
které bylo potřeba zdolat pěšky za 
urputného deště. Po příchodu nás čekala 

večeře a klidný večerní program prezentovaný formou interaktivního vyprávění o životě Heleny Kellerové, 
ženy, která zvítězila nad slepotou a hluchotou. 

Druhý den jsme vyrazili na celodenní výlet po okolí s jasným cílem, kterým byla cukrárna ve Voticích.   
V nohách jsme měli přes 23 kilometrů a přesto, že začátek dne vypadal slibně, už tradičně jsme nedorazili 
zpět suší – průtrž nás zastihla cca 8 kilometrů od ubytování. Posezení u krbu a teplá večeře nám však rychle 
spravily náladu. Sobotní večer jsme pak strávili zpěvem s kytarou a rozjímáním nad 15. veršem 16. kapitoly 
Matoušova evangelia – A za koho mne pokládáte vy? 

V neděli jsme se po roztopení kamen věnovali kreativitě. Kreslili jsme na hrníčky, které jsme poté zapekli 
v troubě a odvezli si je domů. Vznikly opravdu velmi pěkné výtvory :) K obědu jsme si každý naplnili 
tortilly dle vlastního výběru a hned po něm vyrazili na vlak zpět do Prahy. Celkově jsme si výlet moc užili    
a už začínáme plánovat víkendovku na jaro.         Zuzana Dorážková 
 
ŘÍKÁ  SE,  ŽE ŠETRNOST  JE  CTNOST… 

 
Všichni teď šetříme. Vláda šetří, plní zásobníky, na venkově si lidé instalují panely na střechy, pořizují 

čerpadla, která vyrábějí teplo ze vzduchu, nebo si aspoň kupují uhlí. Já osobně tedy moc šetřivá nejsem. 
V mládí mě ovlivnila jedna moje tetička, která s grácií sobě vlastní tvrdila, že: „Ušetřit se nedá, jenom 

vydělat.“ Jak jsem zestárla, vidím, že moc už toho nevydělám, a tak jako houba nasávám mně poněkud cizí 
myšlenky, kde všude je možné ušetřit. Přesto mi to moc nejde. Vybírám peníze z bankomatu, protože člověk 
jaksi hmatatelně vidí, kolik vybral a kolik se toho rozkutálelo, a nemusím nikomu vyprávět, že je to smutný 
zážitek. Přesto jsem onehdá zažila přímo harpagonovskou eufórii. Zahlédla jsem v jednom časopise povídání 
o prvotině G. Bernanose „Pod sluncem satanovým“ a chtěla jsem si knížku přečíst. V knihovně ji však 
neměli, a tak jsem zahledala v antikvariátu. Existuje jediný výtisk, kdesi v Brně, výtisk bibliofilský a stojí 
2.500 Kč. Po krátkém boji jsem se svobodně rozhodla, že si knížku nekoupím. Posléze jsem na bilboardu 
uviděla plakát na koncert z hudby H. Morricona, a protože jeho muziku mám ráda, zatoužila jsem zajít do    
O2 Arény. Lístek však stojí od jednoho tisíce do tří tisíc, a tak jsem si rovněž řekla, že koncert oželím. Zažila 
jsem asi pět minut radosti z ušetřených 3.500Kč a spokojenosti sama se sebou.  

Hospodyňka pro pírko přes plot skočí, zalovila jsem v povinné četbě a nadmula se pýchou. Spokojenost 
měla však své limity a mně to začalo být líto. Ano, nejvíc ušetřím, když zaklepu bačkorama, a představila 
jsem si svůj pohřeb. Vlastně mě tahle představa vždycky naplní optimismem. Rakev vyjíždí z kostela a do 
toho se ozývá: „Tenkrát na západě.“ Tuhle to hrál pan Svěcený na housle a bylo to moc krásné. Že bych 
řekla Petru Havlínovi, aby se na můj pohřeb tenhle „popík“ naučil? Nakonec bych to už neplatila já, že, 
pomyslela jsem si škodolibě jako většina nebožtíků hledajících útěchu v pomstě na pozůstalých.  
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Moje šetrnost však zakusila další zkoušku. Na chalupě odešel pojistný ventil od boileru a voda ze studně 

tekla špinavá. Nejspíš prasklé potrubí, provedl na dálku diagnózu pan studnař. Oprava nakonec stála 
4.000Kč. Vrátila jsem se tedy ke svému mladickému přesvědčení, že některým lidem prostě šetřit není 
dáno… Jedna možnost by tu ještě byla: Projít se Pařížskou ulicí, prý nejdražší ulicí v Evropě, a pořídit si 
seznam věcí, které bych si mohla koupit a nekoupím. No, nic. Moje biřmovací a terciářská patronka           
sv. Terezička z Lisieux kdysi prohlásila: „Je jedna nauka, o které Bůh nic neví – sčítání a odčítání.“ A tak se 
toho budu držet. Pán Bůh sice počítat neumí, ale ví, jak se postarat. Ale jen aby se to z výchovných důvodů 
vůči mně nenaučil.                   Věra Eliášková 
 
V NEDĚLI  4.  PROSINCE  NAVŠTÍVIL  NAŠI  FARNOST  SV.  MIKULÁŠ 
 

foto J. Hromas 
 
JAN  ZAHRADNÍČEK:  JAK  POVSTALY  CHUDOBKY 
 
Při Pána Krista narození 
veliká radost ze Stvoření 
byla od hvězd až po kamení. 
Co němé bylo, mluvilo 
co temné bylo, svítilo. 
Co slepé, světlo spatřilo. 
 
Na ráj se všichni vzpomínali,   
kdy v náručí Božím usínali  Obloha, vody, lesy, zem,  
silní i slabí, velcí, malí.   jediným byla Betlémem     Andělé s pastýři a králi, 
       Spasitel narodil se všem.    všichni mu zpívali a hráli. 
            I my tam tenkrát zbožně stáli.  
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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. Vyčkejte, rád oslovím ty, koho tak moc 
neznáme. Tentokrát mě ale předběhla paní Irena Červenková, častá autorka příspěvečků pro tento list. 
Zamyslela se a poslala odpovědi. 
 
     Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Jihočeské pískovny, máme tam svá místečka. Cestou tam i zpět já s vroucí písní, nohama na zemi, duší 
volnou, hlavou v oblacích…  
     S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie, byste se nejraději potkali a o čem byste s ní 
hovořili? 
Se svatými Janem Maria Vianneyem, Janem Nepomukem Neumannem, Bernardetou. Podali bychom si ruce. 
Beze slov. Myslím, že bychom si rozuměli. 
     Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
Ploďte a množte se a naplňte zemi. :-) Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Jako matka čtyř dětí mohu 
potvrdit. Samozřejmě s vydáním své plné síly. 
     Prozraďte nám modlitbu nejbližší vašemu srdci… 
Je jich celá řada, vyzdvihla bych tři slova: „Věřím v Boha Otce“. 
     Kterých ateistů si vážíte? 
Každého člověka stvořil Bůh, v každém je alespoň zrnko dobra. Kéž se nám to zrnko podaří v druhých okolo 
sebe vykřesat.  
     Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
     A v divadle? 
Kulturní podniky nenavštěvujeme, kulturní prožitky si zprostředkováváme jiným způsobem. 
     Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Nejoblíbenější spisovatel nebo básník? Dnes již odpovím, že život sám. Píše romány a je plný dramat, 
komedií, hororů, ale i poezie.  
     Kterou hudbu rádi posloucháte? 
Andrea Bocelliho a každou, která obráží stavy lidské duše.  
     Co právě čtete? 
Občas si beru k ruce příběhy ze série „Slepičích polévek pro duši“ a zvláště krátké příběhy z cest Ludmily 
Uličné „Za vábničkou severu“ (objevené mezi vyřazenými v knihovně), ve kterých je vše, co duši potěší – 
výstižná zkratka, poezie stvořeného, napětí, humor i vtipná pointa. Navíc psané krásnou češtinou, bohatým, 
květnatým jazykem.  
    Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Příležitostně nahlížím do těch, kde náhodně nacházím posilující myšlenku pro danou chvíli – „Když Pán 
promlouvá k srdci“ (Gaston Courtois), „Poselství Milosrdné lásky maličkým duším“ (Margerite), „Až          
k prolití krve“ (dokument Marie Svatošové o P. Ladislavovi Kubíčkovi s příběhy a radami z jeho rozsáhlé 
korespondence). 
K Poselství Milosrdné lásky se váže příhoda, o kterou bych se ráda podělila. Nějaký čas tehdy knížka, mám ji 
dlouho, ležela pořád ještě netknutá. Pak se stalo, že nás uprostřed léta a bez nás nepředstavitelným 
způsobem – plným proudem tlakové vody, když „vylétla“ hadice od pračky s neuzavřeným přívodem – 
vytopil, i ty pod námi, soused nad námi. Postihlo to i tato poselství, že jsem v nich musela prokládat pěkně 
jeden list po druhém… (Pak že nemá Bůh smysl pro humor, tedy až černý :-)). 
     Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Mám ráda malé venkovské kostelíky rozeseté po celé naší vlasti, v Praze mi je symbolizuje kostel                 
sv. Klimenta. 
     Kdy a kde byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Takový je vždy, když skrze osobu kněze cítím Boží dotek vhánějící až slzy do očí. 
     Z čeho máte obavy? 
Že nedotáhnu do konce se svými osobnostními omezeními svůj životní úkol, pro který mě Bůh stvořil. 
     Na co se těšíte? 
Že se uskuteční, jak pravil Pán: „Stvořím nová nebesa a novou zemi“. 
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SETKÁNÍ  S  ARCIBISKUPEM  JANEM 
 

Zástupci naší Farní rady se dne 21. listopadu v rámci setkání IV. městského vikariátu sešli v Kobylisích 
s arcibiskupem Janem Graubnerem. Každá farnost se krátce představila, v prezentaci ukázala všechny své 
kostely a poreferovala o své činnosti. Pan arcibiskup vše sledoval a snažil se udělat si obrázek o území, které 
má spravovat. Byl pozorný, vtipný, dával příklady ze své dlouholeté pastorační činnosti a především 
zdůrazňoval, že k území, které pražské vikariáty spravují, nepatří jen věřící, ale všichni lidé, kteří tu žijí. 
Jeho osobní, neúřední tón příjemně překvapil a tak zbývá jen doufat, že panu arcibiskupovi dá Bůh dost sil, 
aby Jeho úkoly svou moravskou srdečností a otevřeností naplnil a studené, nedůvěřivé Čechy poněkud 
„rozezpíval“.                      – ve – 
 
ADVENT 
 

Chceme připravit blízkým pěkné Vánoce, obchody komerčně „jedou“, práce nepočká, leccos nás ruší… 
Nenechme si ale vzít pravé adventní chvíle v zastavení, ztišení, ve vnímání očekávaného Božího vstupu do 
lidských dějin a uvědomění si všeho, co předcházelo, a velikosti Božího daru v Ježíškovi. 

Můžeme to intenzívně prožít v novéně před narozením. Po devět dnů projít s Marií její devítiměsíční 
očekávání po jejím „ano“ při zvěstování archandělem Gabrielem, v jejím přijetí Josefem, v putování za 
Alžbětou, cestou s Josefem na sčítání lidu, při hledání noclehu a v tiché, svaté noci v Betlémě. Po devět dnů, 
kdy voláme: „Uctěna a požehnána budiž, ó, nejblahoslavenější Panno a Matko Boží Maria, celý svět Ti 
chválu vzdává, že jsi Krista Ježíše z Ducha svatého počala, jej pod srdcem svým nosila a nám ke spasení 
porodila“. Kdy velebíme Boha Otce, který jednorozeného Syna svého na svět poslal. 

Nenechme si vzít také ztišení na přípravu sebe samých, abychom přes všechno, co je kolem nás i nás 
zahlcuje, nezapomněli, co nejvíc můžeme dát – sebe, své obnovené srdce, svůj znovunalezený pokoj, svůj čas. 

Jezulátko má velkou moc. Pomyslně s námi zůstává, máme ho na Malé Straně a mnohé národy se k němu, 
Pražskému, utíkají jako zázračnému. I první kroky Svatého otce Benedikta XVI. na našem území vedly 
k němu a zanechal nám u něj modlitbu.   

Prosme o Vánocích, svátku Jeho narození, o Jeho požehnání naší zemi, Evropě, světu. Dítě Ježíši, Pražské 
Jezulátko, smiluj se nad námi, nad Ukrajinou, nad Ruskem. Dej nové Rožděstvo této zemi (Narození, rusky 
Vánoce), daruj celému světu mír! Kéž radostné Vánoce všem! 

 
Po zájemce bude novéna na stolečku.          Irena Červenková 

 
MĚLI  JSME  DRUHÉ  VÁNOCE 
 

Zaměstnaný a úspěšný právník a podobně úspěšný a vytížený lékař, bratři. Mají rodiny, setkávají se 
dohromady jednou do roka na Vánoce, jinak na sebe čas nemají. Nemají ani důvod, bydlí v jiných městech, 
běží životem. 

Jejich podobně samostatná a výkonná maminka se ale blíží sedmdesátce a onemocní nevyléčitelnou 
nemocí. Dlouho zvládá vše sama, vděčná, že to jde. Pak ale už potřebuje pomoci, tu nákup, tu uvařit, 
vyprat, pak dojít do kuchyně, pak alespoň na toaletu, pak… pak. Oba synové se snaží pomoci, nejsou 
zvyklí pečovat, máma není zvyklá se nechat opečovávat, ale nakonec to zvládnou. Nemoc vítězí, maminka 
chce zůstat doma. Rodiny se ve svém běhu zastaví, včetně dospívajících vnoučat si rozdělí „služby“, 
maminka není ani chvíli sama. Když se zhorší a trápí ji bolesti, zavolají domácí hospic. Mamince se uleví, 
prožije se svými blízkými ještě pár pěkných dní a pak pokojně umírá obklopena rodinou, pro kterou to byl 
nečekaný, překvapivý čas. 

Po několikatýdenním maratónu se ohlížejí zpět, co je to vlastně potkalo. Skoro se jim nechce vrátit se zpět 
do školy, do práce. Nebyly Vánoce, přesto byli spolu a dostali dárek: byli s maminkou, nahlédli důležitost 
času, který jim společně byl dán, poznali navzájem své rodiny, měli čas si povídat a poznat radost a vděčnost 
z toho, že dokážou pomoci tomu, kdo to potřebuje. Po pár týdnech potkáváme na ulici již zase spěchajícího 
syna lékaře. Zastaví se, vlastně se zasní a říká nečekaně jadrně: „Ty jo, bylo to vlastně úplně obyčejně hezký. 
Byla to naše slavnost, dostali jsme Vánoce navíc, měli jsme prostě druhé Vánoce! 

Martina Špinková, bývalá ředitelka Cesty domů (z knížky Malé dobré zprávy) 
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Martina Špinková: Noc za oknem 
 
PASTÝŘ  RADOSTNÉ  POVAHY  (Lk  2,8-17) 
 

Jozue byl miláčkem společenství betlémských pastýřů. „Jakpak to děláš?“ ptávali se ho občas. „Nikdy se 
nehádáš, všichni tě mají rádi.“ – „Vůbec nic nedělám,“ odpovídal Jozue, „ale mám všechny rád. Možná proto 
jsem tak spokojený a to je snad nakažlivé.“ 

Už jako dítě byl Jozue takový, všude viděl něco dobrého a dokázal se z toho radovat. Když svítilo slunce, 
byl šťastný, a když pršelo, myslel si: „Teď je všechno osvěžené, voda oživuje a vyživuje rostliny.“ Když měl 
hlad, dovedl říct: „Jak lahodný je přeci ten chleba, který upekla maminka! Bez hladu bych to tak dobře 
nevěděl,“ a nechal si chutnat. Když některý z pastýřů onemocněl, navštívil ho a řekl: „Vzpomínáš si ještě, 
jak to bylo krásné, když jsi byl zdravý a bez bolestí? Zase to tak bude, jen věř.“ A usmíval se na něj tak 
vesele, že se nemocnému skutečně ulevilo. Jozue znal a miloval žalm „Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám…“ a pevně se ho držel.  

Jak stárnul a musel pracovat, zdála se mu práce těžká, ale také krásná. Zvířata byla živá, krotká a dělala 
mu radost. Když jednou v noci bděl, zažil něco podivuhodného: On a jeho druzi viděli anděly a slyšeli je 
zpívat! Jeden z andělů řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve 
městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.“ Andělé zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle.“ 

Jozue spěchal s ostatními pastýři do Betléma. Našli tam dítě s jeho rodiči, z kterého vyzařovala překrásná 
záře. Jozue padl na kolena a klaněl se děťátku. Jeho radost byla nepopsatelná. Ve svém srdci pocítil: „To je 
ten dobrý pastýř, o kterém mluví žalm. A já ho mohu poznat a uctívat, dokonce mu pomáhat svými 
skromnými dary. Jaká je to krása!“  

Při cestě domů si pro sebe prozpěvoval, poskakoval radostí a šťastně se smál. Vedle něj šel jeho přítel      
a druh a řekl poněkud s výčitkou: „Jak se můžeš tak radovat, když Mesiáš přišel do takové chudoby?“  

Jozue opáčil: „Jak se můžeš rmoutit, když přeci On plní vůli Nejvyššího?“ – „Tomu nerozumím,“ odvětil 
jeho přítel. „Já tomu také nerozumím, ale věřím! Ano, věřím, že když Bůh pošle svého Krista, svého 
Pomazaného na zem, sám také určí čas, prostředky a místo, kde a jak se to má stát. Je to tedy Jeho vůle!“  

„Ano, možná to vidíš správně,“ řekl jeho přítel, „kdyby byli ubytováni v hostinci, neměli by tam žádný 
klid ani soukromí.“ 

„Bůh dělá zajisté vše správně,“ uzavřel rozhovor Jozue, „a chceme-li být lidmi dobré vůle, jak zpívali 
andělé, tak uděláme nejlépe, když se připojíme k těm dobrým lidem ve chlévě. Takže se raduj i ty a věř!“ 

Barbora Thielová, přeložila Markéta Nováková 
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ADVENTNÍ  A  VÁNOČNÍ  HUDEBNÍ  AKCE  VE  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA 
 

Již v minulém čísle Farních listů vyšly podrobnější články, které zvaly na akce, které pořádá farnost 
v adventním a vánočním období. Dovolte mi malé připomenutí.  

Jste srdečně zváni na druhou Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat na 3. neděli adventní     
11. prosince od 17h Martin Kubát, výborný varhaník a improvizátor, bývalý regenschori katedrály                
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.  

Tradiční dětské Roráty, mše sv. se zpěvem rorátních zpěvů, se koná v sobotu 17. prosince 2022           
od 7.30h v kostele sv. Klimenta. Sraz pro děti, které zpívají, je již v 7.10 v kostele sv. Klimenta. Přiveďte 
své děti prosím včas, abychom si vyzkoušeli, kdo a kde bude sedět, rozezpívali se, zkusili si část Rorátů 
zazpívat s hudebníky a nacvičili na místě vše potřebné. Hudebníci budou mít sraz již v 7h. 

Na Boží Hod vánoční 25. prosince od 17h můžete, třeba v rámci své odpolední sváteční vycházky, 
vyslechnout krátký koncert smíšeného sboru Čeští madrigalisté pod vedením dirigentky Veroniky Hádkové, 
nazvaný „Zpívání u jesliček“. Zazní skladby V. A. Michny, J. P. Sweelincka, T. L. Vittorii. 

Adventní Půlhodinku i vánoční koncert bude doprovázet duchovní slovo. Vstupné je dobrovolné. Těšíme 
se na viděnou.  

MgA. Miroslav Pšenička, regenschori kostela sv. Antonína 
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  1. 12. 2022 
 

 P.Semela nechal v úvodu prostor na sdílení dojmů ze setkání s arcibiskupem Janem. Setkání              
IV. městského vikariátu se uskutečnilo 21. listopadu v Kobylisích.  

 U příležitosti poutní slavnosti v našem kostele v červnu 2023 pozveme ke slavení mše svaté otce 
arcibiskupa Jana Graubnera.   

 Shodli jsme se, že stolek s obětními dary budeme dávat víc dopředu, aby se zamezilo nežádoucím 
manipulacím. Obětní dary ponesou vždy účastníci bohoslužby, především ti, na jejichž úmysl se mše slaví.  

 Vzhledem k tomu, že Boží hod vánoční i Nový rok připadne letos na neděli, nebude se v tyto dny konat 
eucharistická adorace u sv. Klimenta.  

 Obnova manželských slibů se uskuteční v neděli na Nový rok při mši svaté v 10 i v 18 hodin.  
 Paní Fajstavrová informovala, že Tříkrálová sbírka bude letos zajišťována skauty, mohou se zúčastnit   

i maminky s dětmi – v případě zájmu kontaktujte paní ředitelku Charity Holešovice (731 598 990).  
 T.Šponar seznámil se skutečností, že ubytovaná rodina z Ukrajiny má v plánu do konce roku 2022 

uvolnit farní byt. Diskuze k jeho dalšímu využití. T. Šponar zjistí možnost pronájmu na první pololetí 
roku 2023.  

 Příští setkání PRF se uskuteční 5. ledna 2023 v 19.15 ve farních místnostech. 
 

 

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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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 
  
 3. neděle adventní 11. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. Adventní půlhodinka, varhanní 

improvizace Martin Kubát, duchovní slovo P. Pavel Semela. 
 V sobotu 17. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – “dětské Roráty“, mše se zpěvem rorátních zpěvů. 
 Ve středu 21. prosince v 19.30h u sv. Antonína – koncertní provedení Rybovy mše, organizuje MČ P7. 
 Hod Boží vánoční 25. prosince v 17h – koncert smíšeného sboru Čeští madrigalisté “Zpívání              

u jesliček“. 
 Na Hod Boží vánoční 25. prosince a Nový rok 1. ledna   n e b u d e   večerní adorace u sv. Klimenta. 
 Nový rok – neděle 1. ledna 2023 – obnova manželských slibů při mši sv. v 10 a 18h. 
 V pátek 6. ledna 2023 – svátek Zjevení Páně, mše sv. jako obvykle v 18h. 
 

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 11. prosince 2022. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 9. ledna 2023. 
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 (do zprávy pro příjemce, prosíme, uveďte své jméno a příjmení). Na Vaši žádost Vám rádi 
vystavíme potvrzení o přijetí daru. Žádost můžete zaslat na emailovou adresu fara@svatyantonin.cz. 


