
 
ROČNÍK: XXXII FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 3/2023 

 
Postní dobou pozitivně  

 
Postní doba je v rámci liturgického roku výjimečné období. Většina z nás si v něm dává 

nějaké předsevzetí. Většina z nich je formulována negativně – v něčem se chceme omezit, 
něco nekonzumovat nebo nedělat. Takový dobrovolně zvolený sebezápor může být jistě 
prospěšný, ale je toto smysl a cíl postní doby?  

Postní doba vznikla jako intenzivní vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. 
Postupně se k nim připojila celá církev, aby o Veliké noci Kristova vzkříšení mohli všichni 
věřící obnovit své křestní vyznání a plněji prožili, do čeho byli křtem ponořeni. Program 
postní doby je tedy velmi pozitivní – prohloubit naše vztahy s Otcem, Synem a Duchem 
svatým ve společenství Kristovy církve.  

Zaměřme tedy svou pozornost na tyto vztahy. Cítím se před Bohem jako jeho milované 
dítě, ze kterého se Otec raduje a stojí za ním? Co mi v tom brání? Co prožívám, když mu 
říkám Otče? Učím se od Pána Ježíše, našeho bratra, jak být Božím dítětem? Naslouchám 
mu ve slovech evangelia a ve chvílích ztišení? Jsem otevřený pro působení jeho Ducha? 
Může proměňovat moje smýšlení, počítám s jeho silou? Jak mu můžu dát větší prostor?      
A jak se projevuje, že od křtu tvořím s ostatními Ježíšovými učedníky jeden živý 
organismus?  

Projděme společně postní dobou tak, aby přinesla trvalou pozitivní změnu našeho života 
skrze hlubší spojení s Otcem, Synem a Duchem. K tomu vám všem žehná  

Váš Pavel Semela, farář 
 

POŘAD  BOHOSLUŽEB  V  KOSTELE  SV. ANTONÍNA  O  VELIKONOCÍCH  2023 
  
Květná neděle 2. dubna 8, 18h – pravidelná mše sv. u sv. Antonína.  

10h – svěcení ratolestí u sv. Klimenta, průvod ke sv. Antonínu a mše.  
Zelený čtvrtek 6. dubna 18h – Večeře Páně s umýváním nohou.   
Velký pátek 7. dubna   8.30h – ranní chvály. 
(den přísného postu) 11.45h – modlitba v kostele a průvod s klapačkami kolem kostela. 

15h – křížová cesta. 
     18h – velkopáteční obřady, následuje tichá adorace u Božího hrobu.  
Bílá sobota 8. dubna   8.30h – ranní chvály. 
 11.45h – modlitba v kostele a průvod s klapačkami kolem kostela. 
 21h – obřady Vigilie.  
Hod Boží velikonoční 9. dubna 10h – mše sv. s žehnáním pokrmů a nápojů. Po mši sv. bude agapé 

před kostelem – přinesené pohoštění vítáno. 
18h – mše svatá. Mše sv. v 8h nebude.  

Pondělí velikonoční 10. dubna  8 – mše svatá. Mše sv. v 10 a 18h nebude.  
Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí 3. do středy 5. dubna 15 - 17.45h, v úterý 4. dubna i po mši do 20h. 
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DOPLNĚNÍ  K  ČLÁNKU  P.  JIŘÍHO  KORDY 
 

Po delším zvažování jsem se rozhodla napsat doplnění intencí, které byly v dopise P. Jiřího Kordy (FL1/23) 
zmíněny. Jsem členem Hnutí pro život a Modlitby za nejmenší jsou součástí mého života již několik let.  

Intence modlitby za leden „Obnovení důstojnosti žen jako matek“. S dopisem P. Jiřího Kordy se zcela 
ztotožňuji, nyní jen drobné doplnění. Ačkoli to možná není na první pohled patrné, v sekulární společnosti 
nemá mateřství na „růžích ustláno“ (např. na stole našich zákonodárců je modifikace délky a finanční 
pomoci – matkám – rodinám s malými dětmi – bohužel s cílem, aby byly finančně motivovány k dřívějšímu 
„vložení“ dětí do státních či soukromých zařízení předškolní péče. Ministerstvo vnitra připravuje změnu 
zápisu do rodných listů, kde se slova otec a matka nebudou objevovat….). Tato lednová intence pomáhá 
duchovní podporou praktické pomoci ženám, aby se mohly věnovat svým dětem v čase, který je jim dán. 
Modlitbami podporujeme materiální pomoc rodinám v nouzi, rodinám s více dětmi, nečekaně těhotným 
maminkám, těhotným studentkám, profesionální odbornou pomoc v těžkých životních situacích rodin aj. 
Modlitby jsou nedílnou součástí boje za obnovu kultury života. Pro podrobné informace o Modlitbách za 
nejmenší doporučuji stránky Hnutí pro život https://hnutiprozivot.cz,modlitbyzanejmensi@hnutíprozivot.cz 

Dovolte mi nyní i osobní zamyšlení. I když je žena skutečně matkou 24/7 (jak se teď říká), tak jí to 
opravdu nebrání být ženou, sestrou, kamarádkou a přitom pracovat (ovšem nelze být ve všem perfektní         
a také v životních rolích je třeba si stanovit priority). Je jasné, že děláme chyby – ve výchově, ve vztazích      
i jinde, ale to není chyba mateřství jako takového. 

Musím zdůraznit – mateřství rozhodně nebrání žádné z nás žít s Bohem, v Bohu a pro Boha. Pokud 
chceme, i my řekneme Bohu svoje ano. Naopak mateřství jako služba – k Bohu přibližuje. 

Pomáhá nám vzor Mateřství Té, která je nazývána nejmilejší Dcerou Věčného Otce, podivuhodnou 
Matkou Syna, věrnou Snoubenkou Ducha Svatého*, Té, která svým souhlasem s Boží vůlí vstoupila do dějin 
spásy a nám všem v Káni Galilejské dala tu nejlepší radu pro život! Cokoliv vám řekne, učiňte. Té, která nás 
– všechny – pod Křížem přijala za své děti. Je nám nejlepším příkladem. Pro matky, pro mateřství ve všech 
jeho podobách – fyzické i duchovní, vlastní i adoptivní. 

Nesmíme zapomenout na muže, v únoru je modlitební intence: „Za obnovení role mužů jako ochránců 
žen a rodin.“                 Karolína Anežka Pavla Kykalová M. I.  

(*) inspirováno Modlitbami Sv. Ludvíka Marii Grigniona de Monfort 
 
FARNÍ  KONCERT 

 
Je 1. postní neděle roku 2023. Ač je venku krásně, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze je přeplněno. 

Farnost sv. Antonína ve spolupráci s tímto muzeem pořádá již po několikáté Koncert pro radost. Název je 
to více než příhodný – radost přítomným dělají naši, hudebním nadáním obdaření, spolufarníci: Hana 
Šimerová, Hana Uxová (dříve Škvařilová), Jitka Rosypalová, Markéta Šimerová a Petr Havlín. Beethoven, 
Verdi, Saint-Saëns, Debussy a samozřejmě Smetana v dokonalém provedení znějí prostorem (příště, 

zlatíčka, prosím, přidejte      
i Dvořáka).  

A překvapení na závěr, 
tři mladí lidé – klavír, 
saxofon a bicí – zahráli dvě 
jazzové skladby. Moc 
pěkné!, škoda jen, že 
nesdělili názvy. 

Děkujeme všem, kdo    
se jakkoli na přípravě 
koncertu podíleli, a také 
těm, kteří nepřehlédli 
košíček s názvem "vstupné 
dobrovolné". 

Těšíme se na příště. 
B.M. 
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POPELEČNÍ  STŘEDA 

 
Začátek postní doby byl zvýrazněn latinským zpěvem. Na pozvání MgA. Miroslava Pšeničky k nám zavítala 
Schola cantorum Pilsensis. Jejich zpěv právě v našem kostele souzněl s novogotickou výzdobou a naše 
zbožnost nebyla jistě „pseudo“. Dodnes mě provází nápěv: „Attende Domine, et miserere, quia peccavimus 
tibi…“ 
Velké díky!                JB 

 
KÉŽ  NÁS  PÁN  BŮH  PŘI  ZDRAVÉM  ROZUMU  ZACHOVATI  RÁČÍ 
 

Málokdy pozve Česká televize k nějakému rozhovoru řeholní sestru, zvlášť v tak sledovaném čase, jako 
je ten kolem zpráv v 19h, ke všemu v neděli a kolem Vánoc (na sklonku minulého roku). Sestra Angelika 
Pintířová byla milá. Měla sice řeholní šat, ale jinak se snažila mluvit navýsost sekulárně. Vzpomínala na 
presidenta Havla (boromejky se o něj v poslední fázi jeho života staraly), na děti, o něž pečovaly, byl to 
zkrátka hovor milý, lidský, příjemný. O víře a náboženství se nezmínila, jen v jedné chvíli řekla slovo Bůh, 
ale hned se omluvila. „Aha,“ hned jsem vycvičeným normalizačním okem stráveným pětadvacet let v kultuře 
zahlédla ideologii. „Chlapci si pozvou řeholní sestru a pak jí zakážou mluvit o Bohu. To jsou ty naše český 
poměry!“ Záhy nato jsem byla vyvedena z omylu. V pořadu „Vertikála“ Rádia Plus jedna zahraniční 
pracovnice církve hovořila o současném apoštolátu a jako hlavní radu, nám nezkušeným, vytkla před 
závorku: „Hlavně nemluvte o Bohu!“ Rychle jsem si posypala hlavu popelem. Ne, za všechno nemůžou 
nějaké naše zvláštní poměry. Svět se chová zvláštně, pokud jde o zvěstování Pána Boha, jaksi zeměkoulově. 
Můj vnitřní oponent ve mně se z prvního leknutí rychle otřepal, aby ze sebe vypravil: „Co je na tom 
špatného? Vždyť ani staří Židé o Bohu nemluvili! Měli přece zakázáno říci slovo „Bůh!“ Má pravdu, uznala 
jsem. „Jenže proč, ty chytrej! Z úcty, víš? Z úcty a němého obdivu! Židé totiž věděli, kdo je Bůh a kdo jsou 
oni! Hlavní je úmysl!“ Paradox byl vyřešen a já se uklidnila. Bohužel, nikoli nadlouho.  

Katolický týdeník č. 9 t. r. uveřejnil článek P. Kotvrdy o Jeanu Vanierovi, zakladateli komunity Archa, 
který se celý život staral o postižené. Teď se přišlo na to, že své postižené pacienty sexuálně zneužíval. 
Zažila jsem Jeana Vaniera naživo. Ještě za totality navštívil naši zem a u manželů Kaplanových se jednoho 
večera objevil dosti ilegálně v jejich domě. Zapůsobil tehdy na mě jako svatý muž. Bez přehánění,         
bez  příměsi  sentimentálních  nebo jiných ženských slabin.  Z článku jsem se opět oklepala a s duchovním 
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pokrčením ramen povzdychla: „Co se ještě nedozvíme…“ A opravdu. Ve stejném čísle se ve fejetonu          
P. Skočovský svěřuje se svými sexuálními pokušeními ohledně želv, přičemž si není jist, zda dotyčná želva 
není kluk. Asi to má být druh jakéhosi pubertálně seminárního humoru, ale v kontextu výše zmíněného mám 
pocit, že jsme se všichni opravdu zbláznili… Před nedávnem se v kostele četlo o Adamovi a Evě. O. Pavel 
jen tak mimochodem prohodil v souvislosti s poznáním dobra a zla, že nemusíme s každým zlem udělat 
osobní zkušenost, jaksi ho ochutnat. Možná mě mnozí označí za pokrytce, ale já opravdu nemám potřebu 
každý hřích, který patří do zpovědnice (chudáci zpovědníci) nebo na psychiatrii – taky vyzkoušet. Dokonce 
ani o něm číst, poslouchat referáty či různé jiné rešerše a rozbory. Jiní mnozí možná řeknou, že je přece 
potřeba znát pravdu. Ale – „Co je pravda?“ ptá se Pilát, potměšile se usmívá a už předem zná na otázku 
odpověď – „Co je pravda?“ ptá se dítě a opravdu se chce něco dozvědět. A tak se předem každého našeho 
rozhodování a odhalování nejrůznějších pravd ptejme: Jaký je náš úmysl? Kdy je dobře mluvit a kdy je lépe 
mlčet?  A po tom všem dodejme ve vší pokoře: „Kéž nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčí…“ 

Věra Eliášková 
 

KOČKA  NENÍ  PES 
 

Asi ten pořad neznáte. Kdo se také může v sobotní podvečer dívat na televizní obrazovku? Máme ale 
kočku, tak jsme jej objevili. Střídavě v něm nahlížíme do bezradného soužití s těmi či oněmi zvířecími 
společníky. Už příchod specialistů na kočičí nebo psí duši Kláry Nevečeřalové a Rudolfa Desenského, kdy 
cestou k rodinám sdělují jejich problémy, je zážitkem. Oba archetypy. Paní Klára, velmi, velmi silná, je, 
jakoby vystoupila z kresby (a ještě buclatější) Jiřího Trnky nebo Radka Pilaře. Pluje éterem a široká sukně 
za ní jen vlaje. Prostě žena. Pan Desenský, zarostlá tvář, vlasy pod širákem, rifle. Na setkání vede dva ze 
svých psů, klidné „chůvičky“, a autorita a mužná síla z něj přímo sálá. Jeho kritika na místě je úsečná, ale 
dává jasnou možnost zlepšení. Při další návštěvě každý z nich hodnotí pokrok, pochválí, co se povedlo,         
a řekne, co je ještě třeba udělat. 

Rady pro zvířecí miláčky jsou převoditelné do lidského společenství, je to jako lekce psychologie. Kočka 
je svébytný tvor, potřebuje svobodu a bezpečné místo. Není to žádný muchlovací plyšáček. Také se musí dát 
pozor na přiblížení (člověka i dalších tvorů), na to, co už vnímá jako útok, své ohrožení. Pes „nerozumí 
česky ani čínsky“, ale jasnému pokynu a tónu. Žádná upovídanost, to ho mate a stává se nezvladatelným. 
Hovoří se s ním také dotykem a mimoslovně (u něj vodítkem). Je potřebná socializace, postupně, s pocitem 
bezpečí „v zádech“. Pana Desenského rady „podstatná je snaha, ne výkon“ a „hodnotí se poslední krok“     
(u psa přiběhnutí na přivolání bez ohledu na to, co cestou provede) je přímo Boží vzkaz do postní doby. 
Chceme být lepší, každý na tom svém, ale moc nám to nejde. Bůh ale nečeká náš úspěch, hodnotí snahu,       
a co bylo, ve svátosti smíření odpouští.           Irena Červenková 

 

KATOLICKÁ  MATEŘSKÁ  ŠKOLA 
 
„Drž mě za ruku, Bože, veď mé cesty. Pomoz mi být dobrý každý den. Ukazuj mi, co 

je správné a co špatné. Prosím Tě o ochranu po celý den a celou noc. Prosím, dej mi 
znát, co máš se mnou v plánu. Veď mé cesty Bože, prosím, drž mě za ruku.“ 

Tato modlitba nás bude 
provázet postní dobou, během které spolu s Ježíšem 
putujeme, v rámci postního projektu, do Jeruzaléma. 
Ještě před začátkem postní doby jsme spolu s dětmi 
prožili masopustní karneval. Rej masek, tanec         
a radovánky. Ve školce také proběhly testy školní 
zralosti dětí s povinnou předškolní docházkou,   
které vedly odbornice z Křesťanské pedagogicko-
psychologické poradny. Některé děti naši školku po 
prázdninách opustí a vydají se na další cestu 
životem, a proto již nyní zveme nové zájemce na 
Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 
22. 3. 2023 v časech 9:30-11:30h a 15:00-17:00h. 

Těšíme se na setkání s vámi.      kolektiv KMŠ sv. Klimenta, www.facebook.com/kmskliment 
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MOJŽÍŠ  A  HOŘÍCÍ  KEŘ  (Ex 3, 1-15) 

 
Mojžíš se pozorně rozhlédl po okolí. Stal se pastýřem a pásl kozy a ovce svého tchána Jetra. Byl však 

stále na útěku před faraonem, který ho chtěl zabít. Proto zůstával ve střehu a vyhlížel nebezpečí. 
Tentokrát vyvedl své stádo přes step, aby se dobře napáslo. Neviděl nic podezřelého, jen oheň hořící        

o kus dál, na hoře Oreb. Pomyslel si: „Musím ten oheň hlídat, aby nezapálil step a neohrozil stádo.“ 
Když se však po několika hodinách znovu podíval, všiml si, že se oheň nerozšířil. Jen jedno místo stále 

hořelo, které z dálky vypadalo jako keř. Bylo bezvětří. Večer tomu tak bylo vždycky. Oheň hořel, ale 
nespaloval keř a nešířil se. 

Mojžíš si řekl: „Chci se tam jít podívat na ten neobvyklý zjev. Jak to, že to dřevo neshoří?“ Když se 
Mojžíš přiblížil, Bůh na něj zprostřed hořícího keře zavolal: „Mojžíši, Mojžíši!“ Pocítil velkou radost, neboť 
ho ještě nikdy nikdo s takovou láskou neoslovil. Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se! Zuj si 
boty, neboť stojíš na posvátné zemi!“ Mojžíš hned tak učinil. Pocítil hlubokou úctu, ale také radost. Pak 
uslyšel: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův!“  

Když Mojžíš uslyšel úctyhodná jména předků svého lidu, zakryl si tvář cípem pláště. Bál se na Boha 
pohlédnout, protože o něm slyšel velké věci. Zároveň cítil hlubokou, důvěrnou lásku, která ho v blízkosti 
Boha obklopovala. Bylo to něco tak úžasného! „Láska je jako hořící keř,“ pomyslel si Mojžíš, „září, hřeje     
a žhne, ale nic neničí.“ Bylo mu dobře, věděl, že je milován. A tak pozorně naslouchal, když Hospodin 
pokračoval: „Viděl jsem bídu svého lidu v Egyptě a slyšel jsem jeho hlasitý nářek. Sestoupil jsem, abych je 
vyrval z rukou Egypťanů a vyvedl je z té země do země oplývající mlékem a medem. Nyní jdi! Posílám tě     
k faraónovi. Vyveď můj lid, Izraelity, z Egypta!“ 

Mojžíš věděl, že ho Bůh miluje, a tak se odvážil promluvit na něj, a dokonce mu trochu oponovat. Zeptal 
se na jméno Boha, kterého všichni znali jen jako „Boha našich otců“. Mojžíš se nemýlil… Hospodin byl tak 
laskav a řekl mu své jméno: "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM". V Mojžíšově jazyce se nazýval Jahve. A Bůh 
Mojžíšovi slíbil: „Já jsem s tebou, já tě posílám!“. Mojžíš si pomyslel: „U Hospodina je dobře! V této lásce 
jsem v bezpečí jako dítě v Otcově náručí. Chci to, co chce Bůh, protože to je čirá láska. Ano chci!" 

A udělal to, co mu Pán přikázal, i když to pro něj byl velmi těžký úkol. 
Barbora Thielová, překlad Markéta Nováková 

 
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 Metoděje Boráka, který se 
do naší farnosti přiženil před 24 lety z Moravského Slovácka a založil rodinu. Pracuje v malé rodinné firmě 
jako expedient a práce ho velmi baví. 
 

Můžete nám prozradit, jaké je vaše oblíbené místo? 
Často rád vzpomínám na místo svého dětství v Bánově, kde jsem v místním kostele sv. Martina ministroval, 
dělal lektora a později zpíval se sborem na kůru. 

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

Se svým slavným patronem sv. Metodějem a rád bych se ho zeptal, zda měl problém se svým jménem jako já. 
Hlavně na střední škole a na vojně znamenalo moje jméno často rozpaky, jak mě oslovit. Český jazyk je ale 
neuvěřitelně bohatý na přezdívky a člověk si zvykne na všechno. 

Které místo v Bibli vás nejvíc oslovuje? 
Jak chceš, aby s tebou druzí jednali, tak jednej ty s nimi – volně přeloženo. 

Prozraďte nám modlitbu nejbližší vašemu srdci… 
Otčenáš a Zdrávas. 

Kterých ateistů si vážíte? 
Všech, co se snaží žít a jednat správně. 

Kdy jste byli naposledy v kině? Na jakém filmu? 
V tomto ohledu bohatě stačí televize, hlavně TV Noe, kterou i finančně podporujeme. 

A v divadle? 
Ve Státní opeře Brno na opeře Dalibor. Fantastický zážitek na celý život! 
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Který je váš nejoblíbenější spisovatel nebo básník? 

Gilbert Keith Chesterton a jeho Pochybnosti otce Browna, Dick Francis a všechny jeho detektivní příběhy, 
Jindřich Šimon Baar a román Jan Cimbura. 

Kterou hudbu rádi posloucháte? 
Pocházím z rodiny milující dechovku. Asi od sedmi let jsem hrál na klarinet a od 14 let, včetně těch 
strávených na vojně, v různých kapelách. V Praze není možnost se tomuto druhu hudby věnovat, takže mi 
zbývá všehochuť v rádiu. 

Co právě čtete? 
Od papeže Františka krátké úvahy na každý den, velmi inspirující. 

Která teologická kniha vás v poslední době zaujala? 
Není to možná teologická kniha, ale zaujala mě kniha vzpomínek otce Františka Kohlíčka Veliké věci nám 
učinil. 

Který kostel nebo bohoslužebný prostor se vám nejvíc líbí? 
Kostel sv. Martina v Bánově a bazilika na sv. Hostýně, kam jsme s rodiči často v dětství jezdili. 

Kdy a kde byl váš nejkrásnější bohoslužebný zážitek? 
Jednoznačně v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 7. 8. 1999, kde jsme si s Marií řekli společně – ANO 
(manželka samozřejmě souhlasí). 

Z čeho máte obavy? 
Poněvadž aktivně sleduji politiku, obávám se nevyzpytatelného Putina a komunistické Číny. 

Na co se těšíte? 
Na úspěšné ukončení vysokoškolského studia naší dcery Marie. 

Otázky kladl JB 
 
PŘIJETÍ  MEZI  KANDIDÁTY  JÁHENSTVÍ  A  KNĚŽSTVÍ 

 
Když se Ježíš ptal učedníků, zda můžou pít kalich, který má pít on, odpověděli mu, že můžou (srov.      

Mt 20,22). Ale vlastně vůbec netušili, co říkají. Co je čeká. Měli asi velmi odlišnou představu. Ovšem Ježíš 
nereaguje negativně. Sice říká, že neví, o co žádají, ale přijímá jejich tvrzení a oznamuje jim, že jeho kalich 
pít budou (πιεσθε v originále by se dalo přeložit s trochou odvahy i jako „to si vypijete“, což by získalo 
trochu jiný nádech ). 

Podobně se cítím teď i já. 
V životě občas nastávají důležité 
okamžiky, kdy je potřeba učinit 
nějaký životní krok. Mám 
z dosavadního krátkého studia 
na KTF UK, života a seminární 
formace nějakou mlhavou 
představu. O tom, co to asi 
znamená být knězem, co to 
znamená dělat pastoraci, jak žít 
celý život celibát, jak sloužit 
Bohu a církvi. Současně si 
nechci dělat žádné iluze o sobě 
ani o okolnostech – počet svých 
selhání radši ani nepočítám…,         
zároveň žijeme v relativně 
divoké době jak světové, tak 

církevní. A Ježíš se mým představám asi jen usmívá. Přesto věřím, že mé ano k touze být knězem, kterou mi 
ostatně do srdce vložil On sám, přijme. A bude mi pomáhat. 

Dá-li Pán, v sobotu 29. 4. 2023 na Svaté Hoře u Příbrami, přijmu při arcidiecézní pouti za povolání 
kandidaturu k jáhenství a kněžství (to neznamená svěcení, je to spíše další krok na cestě, čekají mě ještě asi 
tři roky studia a formace). Budu rád, když mě jako moje farnost podpoříte modlitbou a také účastí. 

Váš bohoslovec Ondřej Šimer 
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OTEC  ŠPIDLÍK  MEZI  NÁMI 

 
Zpozorovala jsem, jak obzvláště muži mají rádi O. Špidlíka, jak pozorně 

sledují různé, dříve natočené, přednášky. Byla jsem teď týden na Velehradě. 
Nebyla jsem tam kvůli O. Špidlíkovi, nýbrž kvůli 800letému františkánskému 
výročí, které letos začíná stavbou Františkových jesliček a prochází dalšími lety 
nejrůznějších slavných událostí kolem tohoto světce. Přestože jsem byla plná 
františkánských výročí a taky setkání s bratry 3. řádu ze všech koutů republiky,  
O. Špidlík dával o sobě vědět. Koneckonců za oltářem baziliky je jeho hrobka se 
slavným nápisem: „Věčnost vytvářejí vztahy, které nikdy nekončí.“ Ale i on, se 
svým svérázným humorem, se svými průpovídkami, které mnozí citují s takovým:  
„No, jak říkal otec Špidlík, znáte to… že po devadesátce už málokdo umírá“…mě 
stále provázel. Vzpomínala jsem i na náš krásný výlet na Velehrad před několika 
lety. Tady je několik vzpomínek z knížky Michala Altrichtera na našeho 
humoristu a … svatého člověka.                  ve 

 
Benedikt XVI. při zádušní mši svaté v kázání uvedl: „Špidlíkův humor je projevem inteligence a 

svobody.“ Říkali mnozí: S takovým jezuitou by se dalo i hovořit: nemoralizoval, nekalkuloval, nevypichoval 
kazy… Ve Špidlíkovi nebyla stopa neklidného páva, který se otáčí kolem sebe, aby hledal, zda je viděn nebo 
kontrolován. Mši svatou celebroval věcně, střízlivě, pevně… Když cestoval, měl u sebe pouze malý kufřík 
zelené barvy, s takovým „lidodemolamino“ zipem. V něm měl breviář (latinský), základní hygienu a čisté 
prádlo. Své cestovní doklady míval na prsou, na šňůrce pod svetrem, v dosti opotřebovaném, kdysi snad 
průhledném sáčku. Jinak však byl velice čistý a pořádkumilovný, skoro bych řekl (i vzhledem k jeho stáří) 
nesmírně voňavý…  O. Špidlík auto neřídil. Jako důvod uváděl: „Já při řízení hodně přemýšlím“… Hovořil 
gramaticky přesně nejen ve světových jazycích (italsky, francouzsky, anglicky, německy, španělsky), 
holandsky, ale i v jazycích slovanských (rusky, ukrajinsky a slovinsky) a kromě toho ovládal latinu 
s řečtinou. Kromě hebrejských textů četl v syrštině církevní otce. Velice pečlivě znal staroslověnštinu… 
Spojoval v sobě kázeň scholastiků a obrovské možnosti současných trendů: tím mohl propojit generaci 
pokoncilní a předkoncilní. Dbal o syntézu tradice a experimentu. Svým „boskovicky“ vyvinutým nosem 
uměl na dálku rozpoznat „jansenisty“ ve smyslu: Pán Bůh se o všechno postará, my naprosto nic nezmůžeme 
a také dělat nic nebudeme. Ty vybízel k činorodosti… Jeho přístup byl: My pravdu nevytváříme, ale 
odhalujeme – neboť ta je nám prostě svěřená…Když se jednou vrátil se spraveným zubem za nemalý 
finanční obnos, oznámil, že se právě našel nový list svatého Pavla, který je adresován italským zubařům.      
A že začíná slovy:  „Moji nejdražší…“ Pokud se na mnoha místech při liturgii zpíval kánon: Laudate omnes 
gentes, O. Špidlík dodával: Laudate omnes dentes (Chvalte, všechny zuby)…V každém případě to byl bodrý 
Moravák, v tom krásném, šťavnatém, pozitivním smyslu: jakási hebkost – ne kostnatost a konfrontace – ale 
smysl pro pohostinné, zúčastněné myšlení. 
 
SLOVO  FRANTIŠKA  KARDINÁLA  TOMÁŠKA 
 

Text doprovází publikaci Velikonoční cesta           
o křížové cestě vytvořené akademickým sochařem 
Karlem Stádníkem pro kostel Panny Marie, Královny 
míru, na Lhotce v Praze 4 (Česká katolická Charita, 
Praha 1982, k dostání u salesiánů v Kobylisích). 

 
Křížová cesta vytvořená v moderním předměstí 

tisícileté Prahy není liturgická v obvyklém tradičním 
pojetí. Je v ní jedna z hlubokých ozvěn Spasitelova 
příslibu: Já s vámi jsem po všechny dny až do 
skonání světa. Příslib je pravdivý i v tom smyslu, že 
Pán s lidstvem prožívá všechny etapy světových 
dějin, tedy i dnešek ohrožený atomovými bombami. 
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Lhotecká cesta je protestem proti sebevraždě lidského rodu. Lze v ní vytušit ze srdce tryskající volání     

o zachování života. Je to takřka jedna z výtvarných polnic k všelidskému procitnutí, dokud je čas. Tento 
umělecký sochařův čin má svědeckou pečeť z prožitků druhé světové války. V několika skulpturách se 
v něm ozývá takřka poslední sten našich pošlapaných a ubitých bratří a sester. Z hmoty sochařského díla 
jako by tryskalo volání v ní ukryté: Nezapomeňte, že jsme umírali pro váš život, pro pokojnou a radostnou 
budoucnost, kterou vy musíte uhájit odpovědně, jako my jsme za ni obětovali své všecko!   

Lhotecká křížová cesta byla vytvářena u příležitosti tisícího výročí založení pražského biskupského 
stolce r. 973. I z tohoto hlediska jako pražský arcibiskup ze srdce žehnám všem, kdo se zadívají na 
umělecké fotografie tohoto mileniového pomníku svatovojtěšského stolce, jehož poslání v naší zemi je 
přispívat k zachraňovatelskému celosvětovému úsilí naší doby ve službě pokoje a míru. 

 
Jak aktuální i v roce tisícipadesátiletého výročí založení pražského biskupství! Myslím, že požehnání 

kardinála Tomáška se může vztahovat i na všechny, kdo budou kdekoliv Kristovu křížovou cestu procházet 
také s myšlenkou na mír a křižované lidstvo.          -ci- 

 
KŘÍŽOVÁ  CESTA 

 
V naší farnosti se modlíme v postní době křížovou cestu v kostele sv. Antonína každý pátek od 17.30h. 

foto Jiří Hromas 
 
POSTNÍ  DUCHOVNÍ  OBNOVA 
 
Po čtyři březnové úterky vždy od 19h probíhá na faře Dukelských hrdinů 54 Postní duchovní obnova na 
téma: "Život ze svátosti křtu". 
7.3.  Bůh – tvůj milující Otec (PS)  
14.3.  Ježíš tě povolává za učedníka (JB)  
21.3.  Život v Duchu svatém (PS)  
28.3.  Mnoho údů, jedno tělo (PS)  
Součástí setkání je společná modlitba, promluva a sdílení. Účastníci dostanou texty z Písma svatého              
k osobnímu rozjímání na celý týden.                   Pavel Semela 
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DVĚ  PŘEDVELIKONOČNÍ  POZNÁMKY 
 

Uprostřed postní doby dovoluji si přijít s dvěma notickami, které spojuje právě jen ono (před)velikonoční 
téma: 

První je hudebně-meditativní: Nepletu-li se, ve farní mailové skupině už jsem před časem upozorňovala 
na písňovou tvorbu slovenské autorky a interpretky Sim(on)y Magušinové, rozené Martausové. V tuto chvíli 
bych chtěla doporučit především její píseň Krížová cesta (je na internetu dostupná v několika verzích), ale 
k rozjímání a modlitbě může vést i řada dalších jejích titulů z duchovní části tvorby… a k potěše ducha         
(a snad i ucha, byť v obojím případě může mít samozřejmě každý jiný vkus) i její písně s tematikou 
„světskou“… ostatně u některých textů (např. takových Červených polí) těžko vést dělicí čáru…. 

Druhá je jazyková: Každoročně se na mě (protože jsem češtinářka) před Velikonocemi (ano, opravdu se 
stejně jako Vánoce píší již od roku 1993 pouze s velkým V) obrátí někdo s dotazem, zda se v české obdobě 
slova „triduum“, tedy „třídení/trojdení“, píše jedno, či dvě –n-… Odpověď zní tedy jedno: na rozdíl od 
přídavného jména „třídenní“, které je odvozeno příponou –ní (obdobně jako třeba slova zimní, jarní, 
noční…), je toto podstatné jméno odvozeno pouze příponou –í (jako třeba slova období či předjaří), a pro 
psaní dvou –n- není tedy důvod.               Anuša Lizáková 
 

PŘIPOMENUTÍ  –  VOLBY  DO  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI 
 

Milí svatoantonínští spolufarníci, 
jak jste se již dočetli v minulých farních listech, čekají nás v neděli 14. května 2023 při všech mších v našem 
kostele volby do pastorační rady farnosti. Připomínám, že volby budou mít význam pouze tehdy, když 
budeme mít koho volit. Navrhujte proto, prosím, z řad našeho farního společenství vhodné kandidáty. Své 
návrhy, prosím, odevzdávejte do konce března v obálce v sakristii kostela sv. Antonína, nebo je zasílejte      
e-mailem na adresu: fara@svatyantonin.cz. Návrh musí obsahovat jméno kandidáta, který však musí              
o návrhu vědět a souhlasit s ním, jeho telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

Věřím, že bude ku prospěchu celého farního společenství, když budou kandidovat do PRF zástupci 
z různých společenství scházejících se ve farnosti a z různých názorových proudů. Jestliže někdo cítíte 
povolání k zapojení se do práce pastorační rady a nikdo z vašeho okolí vás nenominoval, nestyďte se              
a navrhněte sami sebe. I to se počítá. 

Do pastorační rady farnosti zvolíme z navržených kandidátů pět členů našeho farního společenství, 
dalších max. pět členů bude jmenováno farářem.           Jan Rund 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  2. 3. 2023 

 
 P.Semela se s farní radou dohodl na programu velikonočních bohoslužeb a rozšířené zpovědní služby 

ve Svatém týdnu – přehledně uvedeno ve FL na str. 1. Na přednes pašijí na Květnou neděli opět 
pozveme herce. 
 

 Svátost nemocných bude udělována v neděli 23. dubna při mši v 10 hodin, přihlašujte se u P. Semely            
a v sakristii napište do tabulky své jméno a rok narození. 
 

 J.Beran seznámil PRF s nutností opravy fasády věží a se stanoviskem J. Horníka. Ten předložil 
nabídku firmy Petr Kubec-výškové práce na kompletní opravu za téměř 900 tis., nebo lokální opravu 
za 273 tis., vždy vč. daně. Vzhledem k tomu, že je nebezpečí padající omítky, seznámí P. Pavel 
neprodleně ERF s tím, aby po svém rozhodnutí schválila vystavení objednávky, plnou moc pro jednání 
firmy s památkáři a práce tak mohla co nejdříve začít. 
 

 J. Rund opět vyzve k přihlášení kandidátů do nové PRF, nyní také prostřednictvím farní skupiny. 
 

 Noc kostelů se letos koná v pátek 2. června. PRF se shodla, že JB osloví M. Pšeničku s dotazem, zda 
by byl možný poslech varhanní hudby. 
 

 PRF se seznámila s podněty Jana Rosypala, které došly hodinu před setkáním.  
 

 Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 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 úterky 14., 21. a 28. března od 19h bude na faře Postní duchovní obnova – více viz FL str. 8. 
 

 O nedělích 12. března a 4. dubna v 17h budou v kostele sv. Antonína postní Půlhodinky s hudbou. 
 

 Do konce března odevzdávejte své návrhy na členy nové Pastorační rady farnosti – více viz FL str. 9. 
 

 V neděli 23. dubna při mši v 10 hodin bude udělována svátost nemocných, přihlašujte se v sakristii.  
 

 V neděli 14. května 2023 se při všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti. 
 

 V pátek 2. června bude Noc kostelů. 
 

 V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup 
Jan Graubner.  
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