
Bohem milovaní, 
 

rád bych Vás pozval na letošní Antiochii. Ty z Vás, kteří jste pozvání již 

přijali, zase informoval tak trochu o tom, co nás může čekat.  Bohu díky 

za každého, kdo to pozvání přijme nebo o něm alespoň přemýšlí. Co 

mohu slíbit z vlastní zkušenosti již teď, že je to určitě nová zkušenost a 

nové dobrodružství s Bohem pro každého nejen pro toho, který to ještě 

nezažil, ale i pro zkušené borce a borky, kteří na Antiochii jezdí už třeba 

pravidelně.  
 

Co bylo úplně na začátku a co je úkolem Antiochie, dostatečně zodpoví 

stránky http://www.antiochia.cz. Jak dílo pokračovalo a pokračuje, můžete 

vytušit ve foto galerii tohoto webu a také zde najdete mnoho praktických 

informací o tomto díle.  
 

Otec arcibiskup Jan Graubner nám k tomu dal své požehnání. Mě dala Antiochia několik málo 

zkušeností z předchozích sedmnácti turnusů Antiochie a se souhlasem otce arcibiskupa, kněží na 

faře v Drahotuších a také bohoslovců, s Vaší pomocí letos povedu turnus C já, toho nehodný, 

Vojtěch Hýbl, kterého možná ještě neznáte, možná znáte, ale rád se s Vámi seznámím. 
 

Když se rozhodnu pro Antiochii, nemusí to být zrovna proto, abych šel hlásat Krista do končin, kde 

už se nic moc o náboženství neví. Každá obec nám skýtá nové možnosti, jak Krista přiblížit 

dnešnímu světu a možná mnohem víc, než oné vyvolené obci, to přinese tomu, kdo těch 14 dní v té 

obci stráví opravdu s Bohem a lidmi, kteří tam bydlí. To, že nesobecky dám svůj čas pro službu 

Bohu a bližním mě naplňuje nejvíce. 
 

Osobně Antiochii prožívám jako příležitost dobrého společenství, které se vydává všanc všem 

obyvatelům, nejen věřícím, nejen mladým, ale opravdu všem a ukazuje, že ze společenství, které 

tvoříme, vychází mnoho dobrých věcí. Ti, kteří mají s vírou problém, třeba se bojí, že by na ně spadl 

kostel, mohou vidět svědectví, že je společenství věřících na Antiochii dokáže přijmout. Ti, kteří se 

nudí, najdou zaměstnání třeba při různých akcích. Komu je potřeba pomoci, tomu na Antiochii rádi 

pomůžeme. A ti, co víru v Boha mají, jsou s Bohem v upřímném kontaktu, ty rádi povzbudíme a 

tvoříme s nimi společenství v modlitbě. 
 

Letos bude moravská Antiochia v Prosenicích u Přerova. Farářem je zde P. Pawel Bilinski a 

dojíždí z Oseka nad Bečvou. Podle jeho svědectví jde o farnost s malým počtem věřících a téměř 

žádnou mládeží navštěvujících bohoslužby. Farnost má farní kostel sv. Jana Křtitele, nedělní mše 

sv. se zde slaví v 7:45. K farnosti patří ještě Proseničky, Radvanice s kaplí Rozeslání apoštolů a 

Buk s kaplí sv. Urbana. 
 

Pokud chcete vědět více o obci a jejím okolí, jaké tam budou možnosti, dozvíte se z obecních 

webových stránek: http://www.prosenice.cz. Zde můžete vypozorovat, jak jsou prosenští občané 

aktivní. Obec má asi 800 obyvatel a je velice dobře dostupná vlakem, který z obou směrů (od 

Přerova i od Hranic) jezdí prakticky každou hodinu. Co všechno 

bude potřeba, bude napsáno níže.  
 

Když se tak o tom píše, vypadá to možná moc hezky, ale je dobré 

si to osobně vyzkoušet. K tomu tedy slouží informace praktické. 

Bydlet budeme na místní faře, která nám bude potřebným 

zázemím. 14 denní pobyt bude stát cca 300 - 500Kč, do společné 

pokladny dáme na začátek 400Kč a z nich budeme pořizovat 

základní živobytí, to ostatní nám možná bude přidáno. 
 

Nesmíme však zapomenout na osobní věci, k nimž patří dostatek oblečení - sportovní, pracovní, 

slavnostnější, obutí, ponožky, spací pytel, plavky (ač bývá teplo, vřele doporučuji vzít i oblečení, 
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kdyby tomu tak nebylo), potřeby běžné hygieny, nějaké hry pro 

zabavení (ne však počítačové, těch mají dnešní děti dost), možná 

něco dobrého do společné ledničky (co se nedají koupit, jako ovoce z 

naši zahrádky), Písmo svaté, Denní modlitba církve se může též 

hodit (ale také nemusí být, záleží co se chceme společně modlit), 

nějaký hudební nástroj (pro ty, kteří umí) a možná Vás ještě něco 

užitečného napadne, tak je-li to opravdu užitečné, berte s sebou. 
 

Co si připravit k činnosti - tedy vlastně sebe sama s tím, co umím, 

jaké mám dary, schopnosti, zkušenosti. Když si myslím, že nemám, nevadí. Každý máme něco, čím 

jsme obdarováni a třeba na Antiochii se to najde nebo ještě něco dalšího. Rozhodně si neberme 

špatnou, neboť to není dobrý partner k fungování. Buďme veselí a tím budeme i nakažliví. 
 

Jinak pokud má někdo možnost si nachystat nějaký program, může se mu to hodit a rádi to 

použijeme. Každopádně vložme také Antiochii do společných modliteb. 
 

Jak a kdy se sejdeme: Každý jsme možná z jiného konce, nicméně cíl je jasný a to fara v 

Prosenicích. Začátek turnusu je v pátek, konec pak za 14 dní v sobotu, kdy nás střídá nový turnus.V 

Případě turnusu C tedy: 2. 8. - 17. 8. 2013 
 

Pozdní příjezd či dřívější odjezd jsou jistým rizikem, nicméně jsme rádi i za to. Kdo přijede později, 

je nutné, aby se seznámil s kolegy v turnusu i s obcí a to trvá tak cca 2 dny. Kdo odjede trochu 

dříve, může se zapsat do srdíček místních lidí i společenství na faře a pak se na něj nejméně 2 dny 

vzpomíná, prostě chybí. Přijet později a odjet dříve, být na Antiochii třeba jen 6 dní se dá také, ale 

není to úplně ono. Většinou z toho vznikne potřeba si Antiochii ještě zopakovat poněkud výrazněji. 
 

Opačné případy delšího setrvání jsou také rizikové. Hlavně při delším setrvání, byť třeba 

z ušlechtilého důvodu, je třeba myslet na to, že nový turnus bude mít nový řád, a s delším setrváním 

předchůdců, se nemůže rozjet. A se super brzkým příjezdem (třeba již ve čtvrtek vyjma vedoucího 

následujícího turnusu, který je řádně ohlášen) zase můžete nemile překvapit tým předchozí, který 

s námi tak brzy počítat nemusí a zajisté má plné právo dokončit svůj úkol. 
 

Jak se tedy dostat na místo, doporučuji použít: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni 
 

Termíny turnusů:  

 A: 6.7.-20.7.2013 

 B: 19.7.-3.8.2013 

 C: 2.8.-17.8.2013 

 D: 16.8.-31.8.2013 

Důležité kontakty:  

Vladimír Zeman, vedoucí Antiochie: vlazem@seznam.cz 

tel.: 776 020 320 
 

Vojtěch Hýbl,  

vedoucí turnusu C Antiochie v Prosenicích: vojta@antiochia.cz 

tel.: 732 670 688.  
 

Ostatní vedoucí a kontakt na ně jsou na stránkách http://www.antiochia.cz 
 

Děkuji moc všem těm, kteří se rozhodli pro Antiochii či se ještě rozhodnou. Pán Bůh Vám to 

mnohonásobně odplatí, jak o tom svědčí i Písmo svaté. Žijte v pokoji a dobru. 
 

      Vojtěch Hýbl, vedoucí turnusu C 
 

Dáno v pátek 7.6.2013, v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
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