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Jako tři králové 
 

Pokud jste byli na mši svaté v kostele sv. Antonína na slavnost Zjevení Páně nebo 
v neděli o svátku Křtu Páně, jistě jste nepřehlédli, že dary chleba a vína k oltáři přinášeli   
tři králové zapojení do tříkrálové sbírky. Přišlo mi to jako hluboké připomenutí významu 
tohoto momentu mše, kterého si běžně všimneme, jen když s dary dlouho nikdo k oltáři 
nepřichází.  

Mudrci od východu hledali Krista, a když ho nalezli, projevili úctu a vděčnost za toto 
setkání svými dary. My také přicházíme s dary, abychom poděkovali za poznání Boží 
lásky zjevené nám v Ježíši Kristu i za konkrétní projevy Boží dobroty v našich životech. 
Dary přinášejí zástupci společenství, aby vyniklo, že jsme tu, abychom Bohu děkovali 
společně. Nejde jen o to, jak chléb a víno dopravit na oltář.  

Slavit eucharistii znamená vzdávat Bohu díky. Přinášení darů k oltáři je moment, který 
nám to připomíná a vybízí nás, abychom k oněm darům připojili vše, za co chceme Bohu 
poděkovat. Pán Ježíš na to odpovídá tím, že nám svou lásku projeví ještě víc, když nám 
v tajemství eucharistie dává sám sebe, abychom se podobně jako mudrci vrátili domů 
naplněni nevýslovnou radostí. To vám ze srdce přeji po celý nový rok. 

Váš Pavel Semela, farář 
 

P. S.: A neostýchejte se služby přinášení darů někdy ujmout a vyzkoušejte si prožít tento 
moment mše aktivně.  
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DĚTSKÉ  RORÁTY 
 

Náš milý regenschori Mirek už od podzimu nacvičoval s dětmi roráty. 
S předstihem nám dal vědět, kdy přesně budou, a zeptal se, jestli budeme 
dělat nějakou přespávačku, jako v době před covidem. 

Přemýšlely jsme o tom, ale 
přišlo nám spravedlivé udělat 
přespávačku jen pro ty, co chodily 
na zpěv – a zjistily jsme, že jsou to 
všechno jen naše děti (tedy ze 
společenství Modlitby matek) a že 
jich je dohromady jen 9, a proto skoro nemá cenu kvůli tomu tahat karimatky na faru, krom toho, že 
chorobky chodí, Vánoce jsou na dosah… a tak došlo k tomu, že se přespávalo u Chaloupků doma. Vzhledem 
k tomu, že všichni účastníci byli ženského rodu, po večeři a výrobě lampiček došlo k módní přehlídce           
a tanci. Děti pily samozřejmě jen nealko, ale nebylo to moc poznat… S námahou jsme je, my mámy, 
dostrkaly do postýlek kolem desáté, a to jsme ještě dlouho vyprávěly pohádku. 

Ráno jsme vyrazili podle plánu, s lampičkami a ve sněhu – úplná romantika. Šli jsme dolů Kostelní ulicí, 
zpívali Ejhle, Hospodin přijde… Jedna lampička začala hořet, ale bílého přírodního hasícího materiálu byl 
dostatek.  Děti se klouzaly na sněhu…, stálo nás to docela dost úsilí, ale do kostela jsme dorazili včas             
a roráty byly jako vždycky moc krásné – díky, Mirku!            Míla Svobodová 

 
TŘÍKRÁLOVÉ  KOLEDOVÁNÍ 

 
V době před covidem jsme chodívali koledovat, za covidu jsme odvykli. Pláště a koruny odpočívaly 

celkem tři roky u nás v krabici mezi spacáky. Děti už odrostly. Tedy koledování jsem rozhodně neřešila. 
V předvečer svátku Tří králů se mě „shodou okolností“ zeptalo dítě večer při modlitbě, jestli budeme 

koledovat. Pak mi napsal soused zprávu, jestli přijdeme označit dveře. Pak telefon od kamarádky, že její dítě 
by chtělo jít koledovat. To už jsem byla nahlodaná, jak to je s Božím záměrem pro mě na Tři krále, ale tedy –  
nechtělo se mi. Potichoučku a polehoučku jsem z koledování během let vyklouzla a teď zase tenhle 
„vopruz“… naše děcka už jsou velký a k tomu mimino, nemám já svojí práce dost?… Ale když mi ten večer 
napsala ještě jedna kamarádka, že má u sebe nějaké kolednické pláště a jestli letos budeme koledovat, bylo 
mi to jasné, všichni se spikli – s Hospodinem v čele. 

V pátek na Tři krále ráno jsme se na faře sešly k Modlitbám matek – tímto se připomínáme, scházíme se  
v pátky v 9h na faře, jsme príma parta s jedinečným úkolem: vychovávat příští generace s nasazením 
vlastního psychického i fyzického zdraví, a stále mezi sebe vítáme další zájemkyně jakéhokoli věku ( každá 
zkušenost dobrá!). Po setkání s maminkami jsem šla vrátit klíče od fary do sakristie a cestou jsem potkala 
otce Pavla. S koledováním mě odkázal na pana jáhna Berana, že ten o tom ví nejvíc. Volala jsem tedy panu 
Beranovi a zjistila jsem, že koledovat nikdo neplánuje a s kasičkou by měl stát před kostelem on sám – 
kdyby tedy teď zrovna nechytil nějaký moribundus a mohl alespoň mluvit. Slíbila jsem, že Tři králové budou 
v pátek na večerní a v neděli na každé mši svaté. Napsala jsem ostatním maminkám a sešli jsme se na 
večerní mši se šesti králi a nádhernou svítící hvězdou na baterky. 
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Ta hvězda byla asi půl metru velká a otec 

Pavel kázal o tom, jak se ti mudrci zabývali celý 
život hvězdami a Pán k nim mluvil tou jejich řečí 
– skrze hvězdu. Pak šli všichni ti králové za 
hvězdou s dary a byli moc krásní. Nejlepší byl ten 
černý – holky se vyřádily a zmalovaly naši Bětu  
k nepoznání. K tomu měla černou čepici – jen oči 
svítily. No, kdoví jak dlouho budeme moct ještě 
malovat černého vzadu, dnešní společnost nás 
časem možná označí za rasisty a homofoby. 

Na mši jsme se s maminkami domluvily, kdo si 
vezme službu v neděli na kterou mši svatou           
a vyšlo nám to dobře – na ranní a na večerní po 
jedné rodině, na desátou zbytek. Honza Říčný vzal 
dokonce na desátou baskřídlovku, abychom byli 
dobře nejen vidět, ale i slyšet. 

Děkujeme všem, co nám pomohli zpívat, co se 
na nás usmáli a podpořili děti, že jim to sluší, že 
jsou krásní králové. A samozřejmě děkujeme všem 
za příspěvek do kasičky.                Míla Svobodová 

 
KATOLICKÁ  MATEŘSKÁ  ŠKOLA 

 
Vážení farníci od svatého Antonína z Padovy, v novém roce si vás dovolujeme 

pozdravit z Katolické mateřské školy 
sv. Klimenta, která se nachází na 
území vaší farnosti. Předně děkujeme 
otci Pavlovi Semelovi za navázání 
nové spolupráce a panu jáhnu Jiřímu Beranovi za jeho 
pravidelné docházení k nám do školky ke společné 
modlitbě s rodiči, za děti a za nás všechny. Na začátku 
měsíce ledna jsme s dětmi navštívili váš kostel a přišli se 
podívat na betlém. Také jsme se aktivně zapojili do 
Tříkrálové sbírky, čímž se snažíme děti učit, že je třeba 
pomáhat potřebným. 

Jsme rády, že jsme na svátek sv. Klimenta mohli prožít 
bohoslužbu slova v kostele tohoto světce, jenž je naším patronem.  

Přijměte naše srdečné přání do roku 2023, abychom nezapomínali hledět na svět také očima dětí. 
Kolektiv KMŠ sv. Klimenta 

 
BYLI  MLADÍ,  BYLI STAŘÍ?  (Jan Božík  Botka) 
 

Simeon se ve svém stáří  setkal s Bohem 
tváří v tvář 
Anna dcera Fanuela pronášela slova skvělá      
Zřela Krista svatozář 
Byli mladí  -  byli staří   Řekli bychom p ř e s t á r l í   ?! 
 A  papež Jan Pavel druhý který splácí Církve dluhy 
 A  co matka Tereza   ? 

  Byli mladí nebo staří ?  Z e starého železa    ? 
 
 Mladí     Staří     Přestárlí   ?! 

                     Kdo   by  na   ně   nežárlil   ! ! 
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SENIOR  JE  NEVHODNÉ  SLOVO? 
 

Společenství seniorů se schází už přes třicet let. Bylo založeno pro starší v naší farnosti s cílem, že si sestry       
a bratři dají kafíčko a popovídají si. Během doby jsme se docela spontánně začali modlit. Společná modlitba, 
kterou všichni uměli, byla růženec. Prožili jsme 
různá období, členové umírali (do dnešní doby         
je zemřelých 45) a nastaly časy, kdy nás bylo    
hodně málo. Ale všechno jsme přestáli, odchod                  
P. Mariusze, který se s námi svého času modlil,          
i období covidu, a stále se scházíme. Začaly mezi nás 
chodit i mladší ženy, protože chtějí zažít společenství 
a chtějí se pomodlit. V první řadě určitě nikoliv       
si popovídat, jak si mnozí představují, že ženské   
Pán Bůh stvořil hlavně pro mluvení.  

V poslední době přišly některé sestry s návrhem, 
zda by se společenství nemohlo přejmenovat, že to 
ty mladší nebo ty, co si myslí, že jsou mladší, 
odrazuje. Vůle lidu, vůle Boží – jenom já a moje 
přítelkyně Boženka, s níž jsme ve svých 45 letech 
stály u začátku společenství, se nechceme názvu jen 
tak vzdát. Vysvětlím, proč. Ve společnosti kvete 

tzv. ageismus. Kdo je 
starý, má sedět doma a příliš se neukazovat. Všichni chceme být mladí a krásní 
do úplného bezvědomí. Je to pochopitelné. Nikdo nechce být odstrkován            
a posílán do hrobu. Papež František měl teď celou sérii homilií o stáří a o starých 
lidech, zejména církevních postavách. Taky asi sám pociťuje, jako starý člověk, 
tu obecnou nevraživost vůči starým. Zkrátka se tomu trendu nechceme 
přizpůsobovat. Naše společenství je otevřeno všem – starým, mladším, ženám, 
ale i starším mužům (bylo jich za ta léta sedm – statečných!) – zkrátka všem, 
kdo mají v úterý v 15 hodin čas. Vývěsní štít společenství budiž tedy prozatím 
zachován a brán jenom jako zavedené logo, které by nemuselo a – nemělo – 
nikoho odradit, aby přišel a zažil živé společenství.     Věra Eliášková 

 

ZÁSTĚRA 
 

Hlavním účelem babiččiny zástěry byla ochrana šatů, protože jich měla 
jenom pár. I proto, že zástěry se praly snáze než šaty a zástěry potřebovaly 
méně materiálu. Ale kromě toho sloužila jako ochrana rukou k vytahování 
horkých pánví z trouby. Byla výborná na usušení dětských slz a často se 
používala také na čištění špinavých uší. Zástěra se používala k nošení vajec,  
i kuřat a káčátek. Když přišla návštěva, zástěra byla ideálním úkrytem pro 
stydlivé děti. V zimě si babička zástěru ovíjela kolem těla. Ty velké staré 
zástěry utřely mnohá zpocená čela skloněná nad rozpálenými kamny při 
vaření a pečení. Piliny a špalky dřeva se nosily v zástěře do kuchyně. Ze 
zahrady se v ní nosily všechny druhy zeleniny, rovněž vylouskaný hrách. Na 
podzim se používala ke sbírání jablek, která spadla se stromu. Pokud přišla 
nečekaná návštěva, bylo úžasné, kolik nábytku dokázala oprášit během 
několika vteřin. Navečer babička vycházela na verandu, aby zamávala 
zástěrou a muži věděli, že je čas vrátit se z pole na večeři. Potrvá dlouho, než 

někdo vymyslí něco, co by nahradilo tu staromódní zástěru, která sloužila k tolika účelům. Babička 
dávala své horké pečené koláče na parapet, aby vychladly. Její vnučky kladou své koláče na parapet, aby 
rozmrzly. Teď by se vnučky asi zbláznily, kdyby zjistily, kolik bacilů bylo na té zástěře. Myslím, že já jsem od 
zástěry nikdy nic nechytila – jenom lásku.              Anonym (nikoliv středověký), obrázek Sofie Ryantová 
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AD  „MĚLI  JSME  DRUHÉ  VÁNOCE“  (FL 9/2022) 
 

Opravdu nejsem svým založením „rebelka“, opravdu jsem si vědoma významu pozitivních příkladů         
a opravdu si nesmírně vážím činnosti veškerých organizací poctivě pečujících o staré, nemocné či postižené, 
mezi nimiž mobilní hospice a terénní ošetřovatelské apod. služby hrají zcela mimořádnou roli.  

Přesto se ve mně v posledních téměř deseti letech, od chvíle, kdy se moje maminka stala plně závislou na 
péči druhých (na jaře uplynou od její smrti čtyři roky, ale téma je to pro mě řekla bych stále stejně živé), 
ozve pokaždé, když čtu/slyším svědectví nějaké rodiny, která pečovala či pečuje o svého nemohoucího člena, 
silná touha po tom, aby bylo také někdy uveřejněno svědectví někoho, kdo to nezvládl tak hladce, kdo neměl 
ty sourozence/dospívající či dospělé děti apod., s nimiž se o péči podělil, kdo nemohl/nedokázal? vnímat tuto 
dobu jako dar a požehnání… Ze zkušenosti své i svých přátel vím, že i takové případy jsou, že i „jen“ 
několikatýdenní intenzivní péče může působit na celou rodinu téměř devastujícím způsobem… Já jako 
„požehnání“ dodnes vnímám ono osvobození několika posledních týdnů maminčina života, kdy jsem ji jen 
denně navštěvovala v SOC v Kamenické a následně v nemocnici Pod Petřínem… 

Ano, byla bych mnohem radši, kdybych tyto řádky psát nemusela, ano, vím, že příčiny toho, že tomu tak je, 
že péče o blízkého se může zdát až k neunesení, mohou být různé, dané objektivními podmínkami, ale               
i osobním nastavením obou zúčastněných stran… Ale opravdu si nejsem jista, zda je setrvávání osoby 
vyžadující intenzivní péči v domácím prostředí vždy tím nejlepším řešením, a moc se přimlouvám za to, aby se 
na ty, kdo se rozhodnou řešit situaci ve své rodině jinak, nehledělo skrz prsty…          Anuša Lizáková 
 
OBĚTI  ZA  HŘÍCH  JSI  NECHTĚL  A  NENAŠEL  JSI  V  NICH  ZALÍBENÍ 
 

Posledních třicet let slýcháme tuto citaci Pavlova listu Židům často a ze všech stran, přičemž se těšíme, 
tak nějak všichni, na pointu celého odstavce: „Kristus přinesl za hříchy jedinou oběť… a tím navždy přivedl 
k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ Mluví se pak v této souvislosti o Božím milosrdenství, o tom, že Pán je 
milující, shovívavý, milosrdný a všechno nám už předem odpustil. Ano, On nám všechno odpustí, jako 
každý zamilovaný, ale my se přece musíme taky trochu snažit. Máme snad jeho lásky zneužívat? Dokonce 
ho podvádět? Čekat na „chytrý“ automat, který bez našeho přičinění a pokání vybalí odpuštění v igelitovém 
pytlíku s datem splatnosti až do dne naší smrti? Před milosrdenstvím a odpuštěním musí přijít, byť 
minimální, ale přece jen – pokání. Nemůžeme číst jen kousky Písma, které nám vyhovují. Pavel totiž 
pokračuje v následujícím odstavci: „Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, 
nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží 
odpůrce… Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.“ 

A tak čtěme Písmo celé, vydržme i ty pasáže, které si zdánlivě nebo i na první dobrou opravdu - odporují. 
Boží slovo není žádná procházka růžovým sadem. Boží slovo není kýč. Ani pokání není žádný kýč nebo 
nějaká společenská hra. Mnoho slov jsme vyškrtli ze slovníku a pokání k němu bezesporu patří. Zvykli jsme 
si, že když sledujeme nějaký „bohulibý“ cíl, třeba prosazení vlastního názoru, volíme líbivá                    
a nekomplikovaná slova, slova, která hladí po srsti, a myslíme si, že jinak to nejde, protože tak to odjakživa 
funguje. Chceme-li tedy někoho přesvědčit o Boží existenci a o víře, jsme přesvědčeni, že ho přece 
nemůžeme odradit nějakými požadavky, které by ho vystrašily. O to se stará okolní svět, že Boží požadavky 
zveličuje a činí tak z Pána ukrutníka a policajta, který čeká jen na člověčí chyby. O to víc ho tedy my 
musíme nabarvit narůžovo, vykreslit v populistických, nekomplikovaných barvách, abychom vyvrátili ty lži, 
které o Bohu šíří okolní svět. Pravda je, že naši předci v církvi Pánem Bohem strašili. „Přijdeš do pekla, 
když…“ A tak my musíme dělat pravý opak! Opravdu musíme? Nejsem řidič, ale jízda od příkopu k příkopu 
končí většinou havárií, nebo ne? Bůh miluje bláznivě své tvory, říká se, že každému vrabčákovi jde na 
pohřeb. Ale zároveň má své požadavky. On je Pán a Stvořitel a proto On určuje pravidla. Zanechme proto – 
a prosím nás všechny, kteří mluvíme o Bohu s našimi dětmi, vnuky, spolupracovníky, příbuznými, sousedy – 
zanechme populismu. Vidíme, co populismus působí ve světě, jak lidé rádi na něj slyší, ale jakou propast to 
ve společnosti zanechává! Říká se, že církev má dnes zanedbatelný vliv. A přece je se světem úzce duchovně 
propojena. Učiní-li církev jeden krůček líbivým, populistickým směrem, svět těch kroků učiní sto. Ve stále 
stejném Listu Židům ještě sv. Pavel říká: „Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, 
se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.“ Vydejme se tedy na cestu za 
odpuštěním s očištěným srdcem, což se neobejde bez pokání. Nepěstujme populismus ani vůči sobě. Hlavně 
vůči sobě.                   Věra Eliášková 
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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 Daniela Pagáče, ředitele 
Českého národního registru dárců dřeně v Plzni, organizace zajišťující krvetvorné buňky pro pacienty určené 
k transplantaci kostní dřeně. A také vydavatele díla spisovatele Karla Pecky, který strávil jedenáct let svého 
života v komunistických pracovních táborech. 
 

Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Od dětství hrozně rád chodím do zoologických zahrad. Holešovice jsou v tomto ohledu skvělé, máme to 
kousek, tři čtvrtě hodiny příjemné chůze. Navíc ta naše zoo v Tróji je překrásná. 

S kterou současnou osobností, nebo postavou z historie, byste se nejraději potkali a o čem byste s ní  
hovořili? 

Je jich spousta, např. Antonín Dvořák – světový velikán hudby, jehož Novosvětskou symfonii američtí 
kosmonauti poslouchali při první cestě na Měsíc. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, názorná 
ukázka síly působení Ducha svatého, Jan Pavel II., první neitalský papež, který mj. významně přispěl k pádu 
komunismu. Jindřich Fügner, spoluzakladatel Sokola, svým vizionářstvím vytvořil jedinečnou organizaci 
v historii českého národa.  
Zeptal bych se jich, jak překonávali těžkosti a překážky, jak se vyrovnávali s nepřízní osudu. 

Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
Je jich více, ale často se vracím ke knihám Moudrosti, Sírachovec mi je obzvlášť blízký svou aktuálností       
a výstižností lidské povahy, přestože byl napsán před více než dvěma tisíci lety. Z Nového Zákona pak pasáž     
z Listu sv. Pavla Korintským II o vnitřních ostnech, kterých by se apoštol rád zbavil, ale… 

Prozraďte nám modlitbu nejbližší vašemu srdci… 
Růženec 

Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
Před časem dávali v OKU film Diego Maradona, úžasný příběh slavného fotbalisty plný vzestupů a pádů, 
taková moderní antická tragédie. 

A v divadle? 
Vloni jsem shodou okolností viděl dvě různá zpracování Macbetha. Jedno v Činoherním klubu, druhé na 
Pražském hradě (open air) v rámci Shakespearovských letních slavností. Obě výborná, to druhé snad ještě    
o kousek lepší. 

Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 
Těžko vybrat jednoho. Z českých asi Karel Čapek, ze světové literatury pak Victor Hugo, Mark Twain            
a Henry Fielding. Za básníky by to byl Geoffrey Chaucer a jeho Canterburské povídky. 

Kterou hudbu rádi posloucháte? 
Klasický rock mi je blízký. Taky mám rád vážnou a dobrou filmovou hudbu (Ennio Morricone, Karel 
Svoboda).  

Co právě čtete? 
1/ Temno od Ivany Čornejové, seriózní pojednání o době 17. století v našich krajích.  
2/ Huckleberryho Finna od Marka Twaina – fantastické. Kdo chce pochopit Ameriku (i dnešní), knihy Marka 
Twaina by neměl opomenout. 

Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Průběžně čtu (po mnoho let před spaním) texty kardinála Tomáše Špidlíka. Aktuálně Prameny světla. 

Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Zvnějšku Týnský chrám a náš Antonín, zevnitř berounský Kostel sv. Jakuba. Obecně barokní kostely jsou mi 
blízké. 

Kde, kdy a kde byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Moje biřmování před třemi lety v našem kostele. 

Z čeho máte obavy? 
Obávám se, že si dostatečně neuvědomujeme nebezpečí hrozící od ne přátelských režimů typu komunistické 
Číny. Podle mě v dnešní době taky nebezpečně klesá vnímání významu a důležitosti rodiny. 

Na co se těšíte? 
Až v březnu vyrazím na týden zalyžovat si do Alp.             Otázky kladl JB 
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ROLE  ŽENY  VE  SPOLEČNOSTI 
 

Známe všichni Hnutí pro život, které v naší zemi působí už řadu let. Každým rokem P. Korda, náš bývalý 
kaplan, píše k novému roku dopis všem jeho členům. Tentokrát mluví o docela obecných otázkách role ženy 
ve společnosti v souvislosti s modlitebním úmyslem, který Hnutí vyhlásilo na měsíc leden. Dovolte nám část 
projevu otisknout. 

 
Chválu Kristu, bratři a sestry! 
Dnes se v Církvi, zvláště na Západě, diskutuje o důstojnosti ženy a docenění jejího významu. Různá 

symposia, články, řízené prosazování žen do té či jiné funkce, volání po svěcení žen… Nezlobte se, ale když 
se nad těmito aktivitami zamyslíme, nejsou vlastně vůči ženám urážlivé? Skutečně se žena stane 
plnohodnotnou a naplněnou tím, že bude dělat vše, co dělají muži? Tedy jinak řečeno, to, co je výsostně        
a jedinečně ženské, je méněcenné? Mezi toto výsostné a jedinečné rozhodně patří mateřství. Ne každá žena 
je povolána být matkou, ale matkou může být jen žena. Proto, když mluvíme o důstojnosti ženy, nemůžeme 
pominout význam mateřství. Když se podíváme do Písma i dějin Církve, najdeme tam mezi jinými i mnoho 
svatých matek. První mezi nimi je pochopitelně ta, která pod svým srdcem nesla a nese samotného Božího 
Syna. S jakou pečlivostí byla pro tento úkol připravována! Jestliže se v lednu modlíme za obnovení 
důstojnosti žen jako matek, v únoru pamatujeme na muže jako ochránce žen a rodin. Ano, skutečně buďme 
„politicky nekorektní“ a trvejme na tom, že muž má být i dnes rytířem. Nebo prozaičtěji řečeno, má v rodině 
dělat to, co dělat má, tedy manžela a otce, a nedělat to, co dělat nemá, tedy žít si svůj vlastní život nebo být 
„velkým dítětem“ bez zodpovědnosti a autority. 

Milí Boží přátelé, z celého srdce vám opět po roce děkuji za modlitby a podporu.  
Jiří Korda, kněz Kristův 

 
REBEKA  (Gen 24) 
 

„Rebeko, smím se tě na něco zeptat?“ Její mladší sestra se na ni prosebně podívala. Nejraději by Rebeka 
odpověděla: „Ne, teď ne, zrovna se modlím,“ ale po krátkém zaváhání se na dítě přátelsky usmála. „Co bys 
chtěla vědět, maličká?“ – „Rebeko,“ zeptala se Bilha, „modlíš se tak niterně a úpěnlivě, o co prosíš? Máš přece 
všechno! Naše rodina je dobrá, požehnaná a bohatá. Jsi krásná a zdravá a všichni tě mají rádi. O co ještě 
prosíš?“ Rebeka položila sestřičce paži kolem ramen. „Máš pravdu Bilho,“ řekla, „za to všechno mohu 
Nejvyššímu jen děkovat a chválit ho. Ale – je toho ještě víc. Víš, myslím na našeho prastrýce Abrama, který 
měl s Bohem tak živý vztah, že s ním mluvil tak, jako my si spolu povídáme. Bůh samozřejmě začal tím, že 
zavolal Abrama. Řekl mu: „Opusť svou zemi, své příbuzné a svůj rodný dům! Já ti požehnám a učiním tvé 
jméno veliké.“ A Abram poslechl. (Gen 12, 1-6) To mi připadá úžasné: zcela se spolehnout na Boha, Jeho 
učinit středem svého života a milovat ho nade vše. To bych také chtěla. Proto ho prosím, abych poznala Jjeho 
vůli a jednala podle ní.“ – „Ale to je přece těžké,“ zašeptala Bilha ohromeně. „Možná,“ mínila Rebeka, „ale já 
vůbec nestojím o pohodlný život bez těžkostí. Pokud mě Bůh k něčemu volá, tak mi k tomu dá i sílu, tomu pevně 
věřím. A teď je čas jít ke studni a donést vodu. Půjdeš se mnou?“ – „Ano, ráda!“ a vzaly džbány a šly městskou 
branou ven k prameni. V tuto večerní dobu přicházelo ke studni mnoho žen. „Rebeka je nejkrásnější ze všech,“ 
pomyslela si Bilha. Tu spatřily malou karavanu asi deseti velbloudů, která odpočívala kolem studně. Cizinci! 

Bilha později často přemýšlela, jak toto setkání Rebečin život úplně změnilo, neboť vůdce karavany byl 
služebníkem a důvěrníkem jejího prastrýce Abrama, o němž Rebeka mluvila. On, ten služebník, přišel, aby si 
vyprosil manželku pro syna svého pána z příbuzenského okruhu v Haranu. První, kterou potkal u studny před 
městem, byla milá a nápomocná Rebeka. V tom spatřil služebník znamení Boží a šel s ní do jejího domu, kde 
vyprávěl o svém pánu Abrámovi a jeho synu Izákovi a o svém úkolu. 

Bilha žasla. Tak rychle vyslyšel Bůh Rebečinu modlitbu? Měla by i ona opustit svou vlast a jít podle Boží 
vůle do neznáma? Rebeka řekla „Ano!“ a šla s cizinci do Hebronu, velmi daleko od své rodiny. Při loučení 
Bilha plakala: „Velmi mi budeš chybět, Rebeko! A přece ani nevíš, jestli Izák bude na tebe hodný a milý.“ 
Rebeka jí utřela slzy a řekla: „To je pravda, nevím, co mne čeká. Ale jedno vím. V Bohu je dobrota a láska. 
Pokud mne tam volá ON, čeká mne jen to, co je pro mne to nejlepší, všechno, co potřebuji. Důvěřuji jemu        
a vím, že ON mne nezklame. Už neplač, Bilho, raději se za mne pomodli. A zkus důvěřovat, že život ti přinese 
jen dobro a požehnání, pokud se budeš spoléhat na Nejvyššího.“ A radostně odcestovala. 

Barbara Thielová 
– 7 – 



 
ŽIVÉ  MANŽELSTVÍ 

 
„Dokonalé manželství je hlavně o dvou nedokonalých lidech, kteří to jeden s druhým nevzdali.“  

Jako každoročně i letos při příležitosti konání Národního týdne manželství připomínám, že se duchovně 
spojeni modlíme za manželství svá i jiná, i ta, ve kterých jeden byl již povolán na věčnost: „S láskou ve spojení 
s ostatními Věřím v Boha, Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci“. Připojte se také i vy, pokud jste tak ještě neučinili. 

Letošním mottem Týdne konaného jako obvykle kolem svátku svatého Valentina, letos 13. - 19. 2. 2023, 
jsou Manželské kontrasty. Níže z www.tydenmanzelstvi.cz:  

„…Rozdíly se v manželství mohou týkat mnoha věcí. Toho, jaké máme názory na výchovu, řešení 
konfliktů, zacházení s penězi, komunikaci, intimní život, plánování, dovolenou, pořádek v domácnosti, 
trávení času s druhými lidmi, politiku nebo zda si chceme pořídit psa či chalupu. 

Je ale také mnoho dalších kontrastů. Existují manželství s větším věkovým rozdílem, z rozdílných kultur, 
vztahy zasněných introvertů se společenskými extraverty. Manželství jedináčků s partnery z velkých rodin. 
Manželství tichá a manželství italská. Často si hledáme partnery, kteří nás dokážou „unést“ a jsou naší kotvou. 

Rozdíly a odlišnosti jsou obvykle tím, co k sobě partnery přitahuje. Ve skutečnosti se často tam, kde 
nejde o zásadní věci, postupně shodneme na tom, že se nad některé věci prostě díváme jinak nebo k nim 
jinak přistupujeme. Může nám to pomoci ocenit jedinečnost toho druhého. 

„Kde nejde o zásadní věci“ je zde samozřejmě klíčová fráze. Je hloupé a zbytečné se od sebe odcizit kvůli 
otázkám, na kterých ve skutečnosti nezáleží. Jak ale rozeznat drobný nesouhlas od vážného rozporu 
v přesvědčeních a životní filozofii? Jak poznáme, kdy bychom si měli „trvat na svém“? Mnoha rozchodům 
by se dalo předejít, kdyby manželé více přemýšleli o svých odlišnostech a nechtěli se jich za každou cenu 
zbavit. Je to těžké, protože většina z nás chce mít „pravdu“ a cítíme se být v právu. Odpovědi na tyto otázky 
budou záviset na tom, jakou důležitost přikládáme jednotlivým problémům. 

Věříme, že nejsilnější vztahy jsou ty, ve kterých mohou být oba partneři sami sebou a zároveň si 
pomáhají „dostat jeden z druhého to nejlepší“. Záměr měnit druhého člověka nebo se dramaticky měnit 
podle cizích ideálů odsuzuje mnohé páry k neúspěchu. I páry, které mají hodně společného, musí někdy dělat 
kompromisy. Každý zdravý vztah zahrnuje schopnost žít a někdy se i smířit se svými odlišnostmi nebo 
hledat společná řešení a cesty, jak se přizpůsobit jeden druhému. 

Dovolme rozdílům, aby nás k partnerovi přitáhly blíž. Je téměř nemožné najít dva lidi, kteří dělají všechno 
úplně stejně. To, že se od svého partnera poněkud lišíme, může náš vztah učinit zábavným a vzrušujícím. Možná 
dostaneme příležitost podívat se na věci novým způsobem nebo zažít věci, které bychom sami nezakusili. 

Nemusíme se vzdát toho, kým jsme, abychom mohli být v manželství spokojeni. Pracovat s našimi 
rozdíly nám může pomoci lépe poznat sebe sama i to, kým se můžeme stát. 

Motto NTM nese mnoho významů a věříme, že si najdete i ten, který bude inspirovat právě vás…“ 
Irena Červenková 

 
O  LASKAVÉM  STRÁŽCI  MAJÁKU  (pohádka pro hodné lidi, zcela zpitomělé vlastní dobrotou) 

 
Žil byl jeden velmi laskavý člověk, který byl strážcem majáku. Jednou za čas dostával z královských 

zásob láhev vzácného oleje, aby měl čím plnit strážnou lampu. Nebe bylo jasné a život v kraji poklidný. 
Zrána přišla za strážcem majáku matka: „Ulej mi kapku oleje,” prosila syna. „Blíží se výročí smrti tvého 

otce, musím mu zapálit věčné světlo, aby jeho duše spočívala v míru.”  Syn ulil oleje a matka ho něžně 
políbila: „Otec by měl radost, jaký jsi hodný syn!” 

V poledne přišel za strážcem majáku soused: „Příteli, že mi dáš kapičku oleje? Doma už nezbývá ani 
haléř a pláče tam deset hladových krků. S kapičkou oleje vykouzlím polévku i z vody a nějak přežijeme 
tenhle den.” Dostal svou kapku a všude hlásal chválu předobrého srdce strážce majáku. 

K večeru přiběhla mladá matka a srdceryvně naříkala: „Mé dítě, mé drahé děťátko se spálilo a tolik křičí! 
Pro všechno na světě tě prosím, dej mi olej, ať můžu pomazat jeho rány – a ať ti Bůh odplatí!” I jí strážce 
odlil vzácného oleje. Žena padla na kolena a vroucně mu políbila ruku: „Nikde v celém širém světě nemají 
tak laskavého strážce majáku!” 

V noci přišla strašná bouře. Strážce spěchal na maják rozsvítit lampu. Ale oleje už bylo sotva na dně. 
Lampa po chviličce zhasla. Loď se stovkami lidí na palubě narazila na skalisko a všichni do jednoho utonuli 
v moři. Nikde v celém širém světě neměli tak laskavého strážce majáku.          do FL poslal Jan Bláha 
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SLÍVA  ilustruje  PECKU 

 
V Knihkupectví Řehoře Samsy v pražské pasáži Lucerna proběhl na podzim obnovený „křest“ novely 

Pasáž spisovatele Karla Pecky. „Nadrealistická“ metafora o hledání svobody, úniku před vlastním osudem   
a realitou socialistické normalizace 70. let je podle novinářky Lídy Rakušanové, autorky předmluvy, 
nadčasová a „dnes snad ještě aktuálnější než v době svého vzniku“.  

Kafkovsky laděná Pasáž okouzlila známého ilustrátora a obdivovatele Franze 
Kafky Jiřího Slívu natolik, že se knihu rozhodl doprovodit sérií originálních 
kreseb. „Během četby mě napadla podobnost vstupu hlavního hrdiny Tvrze do 
pasáže se vstupem do ,úzkého hrdlaʼ, výtvarně vyjádřeno do jakéhosi trychtýře,“ 
říká známý kreslíř a dodává, že „doprovodit tohle dílo ilustracemi nebylo 
jednoduché. Nepropadnout popisu jednotlivých postav a situací, ale snažit se 
najít obecné vyjádření pocitu, kdy se člověk dostává z kolotoče běžných starostí 
do problémů absurdního mikrosvěta.“ 

Novela vyšla poprvé u Josefa Škvoreckého v Sixty-Eight Publishers v roce 
1976. Lída Rakušanová ji za svého působení v Rádiu Svobodná Evropa 
zařadila do pořadu „Literatura bez cenzury“. – „Četli jsme v něm na 
pokračování knihy doma zakázaných autorů, a abychom ty z nich, kteří 
neemigrovali, ochránili před eventuálním konfliktem s režimem, uváděli jsme 
pořad obligátní větou, že četbu vysíláme ,bez vědomí autoraʼ. Karel Pecka mi 

z Prahy vzkázal, že není v ,bezvědomíʼ, tak abych to v jeho případě vynechala. A naopak klidně řekla, že 
knihu čteme s jeho vědomím. Pokud se nepletu, byl jediný. Za své texty ručil celou svou osobností. Se 
vším všudy,“, píše v závěru své předmluvy legendární novinářka.  

Součástí vydání je i krátká povídka Čtvrtý vítač, vtipná metafora o fungování komunistické StB v době 
normalizace 70. let. Doslov k ní napsal biskup Václav Malý, který metody Státní bezpečnosti minulého 
režimu znal dobře z vlastní zkušenosti.  

P. S.: V roce 1990 byla Pasáž přeložena do francouzštiny a v roce 1996 ji v česko-francouzské 
koprodukci zfilmoval režisér Juraj Herz.                 Daniel Pagáč 
 
POZVÁNKA  NA  FARNÍ  KONCERT  PRO  RADOST 

 
Milí farníci,  

rádi bychom vás v novém roce opět pozvali na Koncert pro radost. Do krásných 
prostor Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce 1, Praha 1 se můžete 
tentokrát vypravit v neděli 26. února od 17h.  
Na programu zazní skladby nejen B. Smetany :-). 

Za účinkující Hana Šimerová 
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  5. 1. 2023 
 

 J.Fajstavrová podala v úvodu PRF informaci o Tříkrálové sbírce. 
 

 Ředitelka katolické mateřské školky u sv. Klimenta představila KMŠ a nabídla spolupráci s farností.  
Získá jednu z vývěsek v našem kostele (po Cestě domů), též možnost publikace ve FL.  
 

 P.Semela se ohlédl za vánočními bohoslužbami. Diskuze.  
 

 P.Semela dále informoval, že početná rodina z Ukrajiny bydlící dosud v bytě po kaplanovi se 
odstěhovala. V bytě zůstávají nyní dvě osoby, které plně hradí náklady. 
 

 J. Rund připomněl, že stávající PRF končí mandát v květnu. Bližší informace k volbám v příštích FL. 
 

 P.Semela informoval o kurzech Alfa, kterých se zúčastňovalo osm hostů. Budou následovat kurzy Beta 
– pokračující, prohlubující. 
 

 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 2. února v 19.15 ve farních místnostech. 
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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 
  
 V pondělí 23. ledna začne na faře Dukelských hrdinů 54 kurz Beta – pro absolventy a přátele kurzů Alfa. 

Konat se bude každé čtvrté pondělí od 19h do cca 21h. Kontakt: Jiří Hromas, chlapi@svatyantonin.cz 
 

 V pondělí 13. února od 19.30h se na faře koná setkání synodní skupinky. Skupinka naváže na setkání 
Společenství živého růžence, které začíná v cca 18.45h. Je tedy možné se zúčastnit jedné nebo obou akcí, 
podle možností a zájmu, zváni jsou všichni. 
 

 V neděli 26. února od 17h se v Muzeu Bedřicha Smetany na Novotného lávce 1, Praha 1 koná Koncert 
pro radost. Více viz FL str. 9. 

 

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 15. ledna 2023. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 6. února 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. 


