
Milý otče Antoníne, vážený pane faráři. 
 
Při ukončení Vaší služby v naší farnosti je naší povinností alespoň Vám upřímně poděkovat za 
Vaši nemalou snahu a práci pro naši farnost. Přišel jste do našeho kraje, kde do Vaší 
působnosti patřilo 9 obcí zcela a dalších 5 obcí zčásti. Byl jste partnerem 14-ti starostů. Váš 
nástup přišel do období, kdy už předchozí kněz tu nebyl. Tento Váš předchůdce se snažil 
vyhovět všem farníkům a zvláště těm, kteří mu říkali, co všechno má dělat, aniž by mu 
výrazně ulehčili život. Skončil psychicky vyčerpán a sám požádal o přeložení. Protože jste 
nechtěl takto skončit, tak jste nemohl těmto některým jednotlivcům vyhovět. Proto už na 
začátku Vašeho působení některé z nás z naší farní rady a z Bohdanče, pozvala jedna farní 
rodina do Zbraslavic, kde jsme byli přesvědčování, abychom druhý den při biskupské vizitaci 
Vás, jako kněze, biskupovi odmítli. Na náš dotaz proč bychom to měli udělat, nebyl žádný 
důvod uveden. Proto jsme na toto nečestné jednání nepřistoupili. Bohužel činnost těchto 
jednotlivců proti Vám Vás provázela po celou dobu Vašeho působení u nás. Začátek Vaší 
služby v našem kraji byl ztížen i tím, že ve farnosti naší, zbraslavické i bohdanečské chyběly 
peníze. Na faře ve Zbraslavicích jste neměl funkční koupelnu. Proto jsme se někteří členové 
naší farnosti rozhodli Vám zajistit  na faře ve Zbraslavicích alespoň minimální úroveň pro 
bydlení, co máme na vyšší úrovni každý z nás doma. Dodali jsme vanu, zaplatili její zapojení a 
vyměnili vylomené dveře u koupelny, později i na vlastní náklady zajistili výměnu kotle na 
topení. I později zajišťovala naše farnost opravu střechy fary a střechy sakristie ve 
Zbraslavicích, kdy se ve Zbraslavicích nenašel nikdo, kdo by Vám pomohl. Přes tyto všechny 
nepříznivé okolnosti a různé nátlakové akce na Vás, jako například abyste doporučil prodej 
farních pozemků jste vše trpělivě snášel a řádně vykonával Vaší duchovní službu. 
Milý otče Antoníne! 
Když někdo ukončí školu dostane vysvědčení, když ukončí práci, dostane posudek a proto 
jsme si tj. 8 členů naší farní rady dovolili taky Vám vystavit vysvědčení za Vaše působení u 
nás. Děláme to proto, aby na Vašem novém působišti nebyla pomluva o Vás, proč jste nás 
musel opustit. V každé farnosti se většinou najde někdo, kdo kněze pomlouvá z těch, co 
chodí do kostela. 
Vážíme si Vás za to, že jste pravidelně sloužil mše ve všech 9-ti Vám svěřených kostelích a 
řadě dalších kaplí. Proti předchozímu stavu jste o nedělích od jara do podzimu sloužil 4 Mše 
Svaté. Navíc jste i v sobotní dopoledne sloužil mše u dalších kaplí při výročích jejich 
vysvěcení, provedené opravě kaple, nebo výstavbě. Díky Vám za Vaše májové pobožnosti po 
mši a křížové cesty přede mší. 
Za celou dobu si nepamatujeme, že jste měl delší dovolenou nebo, že by kvůli Vaší dovolené 
nebyly nedělní mše. Nikdy jste nedodržoval volné pondělky pro kněze, kdy někteří kněží 
neberou telefony. Spolupracoval jste s památkovým úřadem, kdy jste o sobotách otevíral pro 
ně kostely. Máte tak velkou zásluhu na tom, že náš kostel svatého Martina byl prohlášen za 
kulturní památku. 
Co se týče oprav kostelů, došlo za Vašeho působení k jejich nejrozsáhlejším opravám. Pouze 
v naší farnosti, což je pouze jedna čtvrtina Vašeho působení, jsme společně s Vámi 
vypracovali 11 žádostí na dotace, z nichž bylo 10 úspěšných. Celková výše dotací jen pro naši 
farnost dosáhla výše 3,108 mil. Kč a hodnota provedených prací potom částky 3,775 mil.Kč. 
Mimo to, byly prováděny běžné opravy kostela v Červených Janovicích a Petrovicích, které 
přesáhly částku 100 tis. Kč. Kdo s Vámi přímo nespolupracoval neví, kolik to bylo Vašich 
jednání při přípravě žádosti, jednání s památkáři, úřady, stavebními firmami a řemeslníky. 
Málokdo ví, kolik jste při tom na vlastní útraty najezdil kilometrů. Jenom například u věže 



kostela v Petrovicích, mimo jízdy po okrese, to byly 4 jízdy do Prahy. Z Vašich celkem 9-ti 
kostelů 7 dostávalo dotace a u zbylých 2 byly prováděny rozsáhlejší opravy po hurikánu. 
Přesto se našel jednotlivec, který o Vás podal zprávu, že nechcete opravovat kostely. 
Vážíme si Vás proto, že hned na začátku působení jste vyhledal kněžské hroby Vašich 
předchůdců a za Vaše časté modlitby u hrobu skutečné osobnosti našeho kraje otce děkana 
Karla Filipa. Také za Vaše návštěvy naší bývalé farní hospodyně Boženky jak v Čáslavi, tak 
nyní ve Staré Boleslavi. 
Oceňujeme také Vaší skromnost, že si nepotrpíte na vlastní sebeoslavování, jako je například 
výročí Vašeho vysvěcení na kněze, raději sám o samotě rozjímáte. 
Patří Vám i dík za to, že na naše požádání mimo mší jste se s námi modlil na faře za uzdravení 
či ulehčení v nemoci pro naše blízké. 
To, že jste nás měl opravdově rád, svědčí i to, že jste nás neustále nabádal ke zdravé výživě, 
abychom nebyli nemocní. 
Závěrem nám 8-mi členům farní rady dovolte přijmout omluvu za ty farníky, kteří Vám škodili 
a popřát Vám dostatek Božího požehnání pro Vaši další činnost, dostatek pevného zdraví a 
samozřejmě poděkovat za dobu působení s námi. 
Dovolte mi, abych Vám předal jména a podpisy celkem 200 lidí z naší farnosti a z Pertoltic a 
vyjádření 3 starostů, kteří za Vámi stáli. Pro nás, kteří si Vás vážili a s Vámi spolupracovali 
budete vždy vítanou návštěvou, když budete projíždět naším krajem. 
  
Ještě jednou Vám děkujeme. 
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