
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2021 

 
Slov je až moc, když chybí Slovo 
  
Mezidobí, čas mezi doznívající dobou vánoční a nadcházející dobou postní nabízí několik 

podnětů pro posílení našeho vnitřního života.  
  
Na 24. ledna je vyhlášena neděle Božího slova. Druhého února si připomeneme svátek 

Uvedení Páně do chrámu (obětování), lidově a možná více známého pod názvem „Hromnice“ 
a konečně skoro v předvečer Popeleční středy (letos je 17. 2.) budeme výrazněji pamatovat 
na naše nemocné, vždyť si 11. února připomeneme Marii, Pánovu Matku, jak se projevila 
v Lurdech, kde se dodnes některým poutníkům vrací podivuhodně zdraví a síla žít. 

Jak prožít neděli Slova? Slovo, které se stalo tělem, je sám Kristus, a právě On nám 
pomáhá rozpoznat mezi mnoha slovy skutečné Slovo. Jeho posledním darem, než vystoupil 
k Otci, bylo, že apoštolům „otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45). Tento dar je 
nabízen i nám, ale stále také platí „neznalost Písma je neznalost Krista.“ To nám 
připomíná, že myslet si, jak něco/někoho znám, není to samé jako vědět, jak něco/někoho 
znám. Vztah se vždy prověří až v čase náročnějším, dokud jde vše hladce, mívá o sobě 
člověk nepřesné vědomí dokonalosti. 

Právě proto nám neděle Božího slova pomáhá uvědomit si, že za textem je autor a že 
nečteme Písmo, aby v kostele nebylo ticho, ale že mu nasloucháme za účelem růstu našeho 
vztahu k Pánu. 

K tomu se nabízí připomenout pro domácí modlitby jak s dětmi, tak o samotě nejen 
„zbožné apky“ breviar.cz, kancional.cz, izidoor.cz apod. ale i weby jako liturgie.cz 
(zde jsou i videa, jak se modlit doma) či víra.cz (kde je pro každou neděli krátký úvod ke 
Slovu). 

  
Když se necháme oslovit Slovem, staneme se těmi, kteří hledají odpověď po údělu 

člověka, a dovedeme zamířit do chrámu, kam chodívala nejen Nazaretská rodina, ale kde 
hledali útočiště i různě nemocní a kde je dodnes možné potkat Boha, jenž nikdy nemluví 
zbytečně a neúčelně. 

Slovem požehnané dny přeje                  Jiří, kaplan 
 
KALENDÁŘ  FARNOSTI  SV.  ANTONÍNA:   

 
Sledujte aktuální vyhlášení vlády ČR, farní web, vývěsku v kostele a další informace. Kvůli pandemii se nekonají 
setkání různých věkových a zájmových skupin, zůstávejme však v kontaktu telefonem nebo přes farní skupinu. 

 
 Aktuálně jsou bohoslužby: pondělí až sobota v 18h, čtvrtek navíc ve 12h, neděle v 8, 10, 11 a 18h. 

 Na 3. neděli v mezidobí, letos 24. ledna, je vyhlášena neděle Božího slova. 
 V úterý 2. února je svátek Obětování Páně, lidově Hromnic, mše svatá bude navíc ve 12h. 
 Ve čtvrtek 11. února je památka P. Marie Lurdské, mysleme letos zvláště na nemocné a zdravotníky. 
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FARNÍ  SKUPINA 

 
Milí svatoantonínští spolufarníci, 

již od roku 2014 v naší farnosti funguje e-mailová skupina, díky které mezi sebou můžeme jednoduše 
komunikovat a sdílet informace. V tomto koronavirovém období, kdy se ze dne na den mění vládní omezení, 
která mimo jiné ovlivňují i počet účastníků bohoslužeb, tato skupina slouží jako rychlý prostředek šíření informací 
o změnách v naší farnosti. Otec Pavel rozesílá pozvánky na on-line biblické hodiny, odkazy na svá video-
zamyšlení a upřesňuje pořad bohoslužeb. Informace se ihned rozlétnou na bezmála 160 e-mailových adres. 

Vás, kteří ještě nejste členy e-mailové skupiny, tímto zvu, abyste se do skupiny přidali. Není třeba se 
nijak složitě registrovat, stačí pouze poslat e-mail na adresu: farniakce@svatyantonin.cz a do skupiny vás 
zařadím. O úspěšném přiřazení do skupiny dostanete e-mailovou zprávu. Členové skupiny navzájem nevidí 
své e-mailové adresy, ale pouze adresu toho, kdo odešle skupině e-mail. Pokud nebudete chtít dostávat        
e-maily ze skupiny, stačí kdykoli kliknout na odkaz unsubscribe na konci každé zprávy. 

Další možností, kde můžete získat aktuální informace, jsou farní webové stránky (www.svatyantonin.cz)      
a facebookový profil farnosti: www.facebook.com/SvatyAntonin. 

Přeji vám pevné zdraví, mnoho trpělivosti a sil od Pána ke zvládnutí této nelehké situace a zůstaňme ve 
spojení!           Honza Rund 

 
VZPOMENEME  NĚKDY… 

 
Vzpomeneme někdy na milióny stařečků a stařenek, kteří zvláště v těchto dnech žijí osamoceně v různých 

domovech? Pomodlíme se někdy za ně? 
 
… Snažím se telefonovat co nejčastěji. Jenomže po telefonu je to složitější. Špatně slyší a rychle se ztrácí. 

A tak se hovor, aniž chci, zkracuje, ritualizuje, vyprazdňuje. Její hlas mi najednou připadá velmi vzdálený. 
Bojuju s tím, ale nedaří se mi to, vždycky s ní nakonec mluvím jako s malým děckem a to mi rve srdce, 
protože vím, jaká to byla žena, že četla Doris Lessingovou, Sylvii Plathovou a Virginii Woolfovou, že si 
stále předplácí Le Monde a doteď si denně prohlíží celé noviny, i když už jenom pročítá palcové titulky. 

Ale ptám se: Spala jsi dobře? Jedla jsi dost? Je všechno v pořádku? Mohlas trochu číst? Dívala ses na 
televizi? Skamarádila ses s někým? Bylas pořád ve svém pokoji? Nezašla jsi do filmového klubu? 

A ona, místo aby mi řekla, dej mi pokoj, jdi se napít na moje zdraví a tančit po stole, ochotně odpovídá na 
všechny moje otázky. Snaží se, hledá slova. Když zavěsím, dolehne na mě moje vlastní nemohoucnost          
a ztratím řeč.           Úryvek z knížky Delphine de Vigan – Vděk (Odeon 2019) 

 
PŮLNOČNÍ  MŠE  U  SV.  ANTONÍNA 

 
Stalo se tak poprvé v historii našeho kostela. Kvůli restriktivním opatřením pro počet účastníků 

bohoslužeb uvnitř jsme se přesunuli před kostel, aby se mše sv. sloužila právě tam.  
Průvod ministrantů s knězem O. Pavlem 

vyšel od zadního vchodu, vyšlapal 
antonínské schody a rozmístil se kolem 
stolečku ze zpovědní místnosti, který 
sloužil na podestě jako oltář a bylo na něm 
rozmístěno vše potřebné pro mši svatou. 
Lidé stáli v předepsaných hloučcích po 
celém Strossmayerově náměstí a sledovali 
třeba i z dálky ozvučené a řádně osvícené 
dění na schodech kostela. Někteří účastníci, 
jak poznamenávali pozorovatelé sledující 
dění ze záběru televize (nepodařilo se   
mi zjistit, které), stáli prý v kolejišti 
tramvají 25,1 a12, které tudy jezdívají. 
Nevím, zda v kolejišti opravdu někdo stál, 
ale  vím  jen,  že  po dobu  mše  svaté tudy 
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žádná tramvaj nejela. Asi mají 
tramvaje víc rozumu než my. A nejen 
ony. Zdá se, že celý průběh půlnoční 
mše sv. byl zvláštním způsobem 
chráněn ode všech rušivých živlů, 
zvuků, rachejtlí a opileckých výkřiků. 
Naše rušné náměstí ovládlo krásné 
půlnoční ticho přerušované pouze 
děním u oltáře a nádhernou hudbou 
provozovanou na balkóně kostela – 
v obsazení trubka, trombon a tuba – pod 
vedením našeho regenschoriho          
M. Pšeničky. Nevím, kam až koledy 
bylo slyšet, ale troufnu si tvrdit, že 
díky obsazení až na Letenské náměstí. 
Ani policie svými zásahy posvátné 
ticho nerušila. Se vším řádně obeznámena objela několikrát náměstí, nikoho nekontrolovala, nenapomínala 
ohledně roušek či rozestupů, chovala se prostě s úctou a vstřícně, podobně jako na Staroměstském náměstí, 
kde se také před nedávnem konaly mše sv. venku. Zdá se, že budu muset přehodnotit svůj názor na policii.     
I radnice nám ve všem vyšla vstříc. Pan starosta Čižinský zařídil, aby veřejné osvětlení svítilo i po půlnoci,    
a přikázal provést jeho revizi. Zkrátka, všichni byli pro. 

Láska je vynalézavá a myslím, že to Bůh takto přečetl a „držel nám palce.“ Deo gratias. 
Věra Eliášková, fotografie Miroslava Bělková 

 
MODLITBA  PŘÍMÉHO  POZVEDÁ  MĚSTO 

 
Při listování křesťanskými posvátnými texty dopadá na 
čtenáře opakovaně apel, aby nenapodoboval tak běžné taktiky 
brblání a hněvu nad často nefungujícím světem, ale je zván 
vykročit do modlitby, která jej vede k pokoji a vytrvalé snaze 
proměňovat své okolí po vzoru Páně. 

V letošní postní době proto zveme k modlitbě za naše 
sousedy, město i zde fungující firmy a společnosti.  

Ve farním kostele bude od Popeleční středy umístěna mapa 
naší farnosti a ten, kdo se rozhodne pomodlit se v určité ulici, 
může pak označit „promodlené“ místo vlaječkou, která bude  
u mapy k dispozici. 
Tak se může i procházka nebo venčení domácího mazlíčka či 
cesta do práce stát modlitbou, tedy vztahem s Pánem.                            obrázek: archiv autora  
„Nestaví-li dům Hospodin, marně se unavují ti, kdo ho budují.“ (Žalm 127,4)  
„Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy zlých se boří.“ (Přísloví 11,11)  
Více informací na nástěnkách farního kostela.         Jiří Zeman, kaplan  

 
POSTNÍ  ZÁVAZEK – DUCHOVNÍ  RŮST 
 
Přinášíme nabídku společné 40-denní modlitby pro naše farníky. Každý, kdo má zájem, se může osobně 
(třeba po mši sv.) nebo po emailu přihlásit do postního modlitebního společenství.   
Z toho pro něj vyplyne dvojí: 

*Každý den od Popeleční středy do Velké vigilie se minimálně 20 minut bude modlit v tichu a klidu. 
*Má záruku, že se jmenovitě za něj každý den bude kněz modlit před Pánovou tváří v kostele.  

Máte zájem? Zkusíte s Pánem vyjít na poušť?  
Pak pište do 2. 2. 2021 včetně na jirizeman@email.cz a dozvíte se více, včetně doporučené literatury apod. 

Jiří Zeman, kaplan 
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NÉST  VŠECHNO  V  POKOJI 

 
Od začátku pandemie se v duchu potýkám s docela protichůdnými pocity, které mně v důsledku ubírají sil 

a unavují mě. Zákazy a příkazy ohledně šíření nákazy, tu rozumné, tu docela absurdní a nespravedlivé, mi 
v konečném důsledku připomínají totalitu, v níž jsem prožila skoro 40 let, a tak mě to zkušenostmi vrací do 
rebelantského postoje. Mám chuť se všemu vysmívat, sbírat vtipy na absurdní zákazy ohledně zpěvu, 
sdružování a nákupu různých věcí, kdy si například můžete koupit dezinfekční prostředek, ale nikoliv už 
štětku či hadr, v tramvaji se mačkat můžete, ale venku musíte stát jen po dvou… A tak dále a tak podobně. 

Chápu velké pokušení těch, kteří mají v současnosti moc cokoliv zakázat, trochu se jim za to v duchu 
směju, vzpomínám na texty Václava Havla „O moci bezmocných“ a Ladislava Mňačka „Jak chutná moc“     
a už jsem zase zpátky v minulosti. Četla jsem nedávno vyjádření odborníků z Národohospodářské fakulty 
VŠE v Praze, které dochází k názoru, že index PES je složen „z odhadů odhadů“ a míchají se v něm jablka 
s hruškami. Nerozumím matematickým modelům, ale znova se ocitám v minulosti, kdy bylo zvykem to 
oficiální podezřívat, a dohaduju se, že všechno spěje k jedinému cíli: k očkování. Na druhou stranu poctivě 
přiznávám, že neznám žádné řešení, jak jinak pandemii zastavit či zbrzdit, a dobře vím, že proti nemocem je 
třeba se bránit. V zádech navíc cítím, že naprostá většina lidí nechce o podobných pochybnostech slyšet, 
protože jim zákazy, roušky a rozestupy dávají pocit, že se něco dělá, něco se řeší, zkrátka jim to dodává pocit 
jistoty a spolehnutí se na odborníky je udržuje v duševní rovnováze. Úplně na dně se ocitám, přečtu-li si tu   
a tam, že jsem sobec, když chci chodit na mši svatou a nekřesťansky ohrožovat ostatní, dokonce snad VIP 
osoba, která má nějaké zvláštní požadavky, místo aby seděla doma a četla si v Písmu. Tahle hygienická 
totalita mně zkrátka bere síly a po všech stránkách mě přesahuje. Dokonce se při poslechu Písma svatého     
o vrtošivých dětech na náměstí přistihuju, že slovo vztahuju na sebe a cítím se zahanbená. Pomáhám si 
dávnými znalostmi budhismu, kdy adept dostal absurdní zadání, jako třeba „tlesknutí jedné ruky“, o němž 
měl meditovat, nechat se zadáním udolat, vzdát veškerý odpor – a dojít k vnitřnímu míru. A pak jsem si 
vzpomněla na otce Pia, který stejný problém řeší po našem, dala jsem si tu práci a našla jeho radu, kterou dal 
ve zpovědi: „Nést všechno v pokoji.“  

Jen pro sebe bych si tak po česku přidala kořeníčko: „V pokoji a s humorem.“ A nemusí ten pokoj            
a humor mít nic společného s nějakým švejkováním a heslem: „To chce klid.“ Hašek si totiž dělal legraci 
z hesel, která jsou hluboce pravdivá, ale bez Boha jsou jen bohapustou „srandou“. Jako třeba: „Dejte mi 
pevnej bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí!“ To říká Švejk a vypadá to jako nesmysl. Bez Boha jistě. Ale 
s Bohem je možné všechno: i ten klid, i síla, která dokáže pohnout zeměkoulí. Kéž bych to věděla, kéž 
bych prakticky a doslovně uvěřila, že s Bohem, tím jediným pevným bodem ve vesmíru, dokážu „nést 
všechno v pokoji.“                 Věra Eliášková 

 
RADA  O. PIA 

 
Při jedné zpovědi jsem měla příležitost prosit otce Pia o radu pro dosažení obrácení na víru mně blízkého 

člověka. Upřímně řečeno, vypadalo to zcela beznadějně. Otec Pio mi neuvedl žádnou zvláštní modlitbu, 
neříkal také nic o obětech nebo o snášení bolestí. Pro takovýhle beznadějný případ znal jen jediný účinný 
prostředek, a to prostředek, který je těžší než modlitba, oběť a snášení. Řekl mi: „Nes všechno v pokoji. 
Polož to na misku vah Boží spravedlnosti.“  

Od téhle zpovědi jsem se učila „nést všechno v pokoji“, cvičení podivuhodné, léčivé a účinné. Není to snadno 
dosažitelné, když jsme toho ale dosáhli, pak je lehké v tom vytrvat. Je to mnohem víc než pouhé snášení, protože 
v tom je přece ještě stále všechno jediným břemenem: starosti, žal, utrpení. Proto v pouhém snášení utrpení 
nemůžeme najít pravý mír, do snášení se totiž mísí přece ještě vzpoura, která jako kapka jedu může zkazit              
i nejlepší víno a tak odnímá oběti účinnost. V onom „nést všechno v pokoji“ už nic není břemenem, pohybujeme 
se totiž uprostřed míru a v radosti Boží lásky, která všechno ulehčuje, která nás posiluje a vede a jíž jedinou 
chceme být vedeni a posilováni.        K. Tangariová: P. Pio – Jak jsem ho znala 

 
GLORIA  POLO:  STÁLA  JSEM  PŘED BRANAMI  NEBE  A  PEKLA 

 
Matice cyrilometodějská, Olomouc, vydala dotisk brožurky s příběhem Glorie Polo „Stála jsem před 

branami nebe a pekla“. Autorka, zubní lékařka v hlavním městě Kolumbie Bogotě, byla v r. 1995 zasažena 
bleskem a ocitla se ve stavu klinické smrti. Zázračně byla přes s životem neslučitelné sežehnutí vrácena zpět. 
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Paní Gloria popisuje, jak jsme viděni Božíma očima, viděni Láskou. Jak mnoho špatného, co činíme, nejsme 
schopni při vzdálení se od Boha pravdivě nahlédnout a kam až se můžeme dostat, odkud pak již není 
pomoci. Příběh je varováním a podnětem k vážnému zamýšlení nad svým vlastním životem. 

O Moodym, příp. Kübler-Rossové a světelném tunelu jsme mnozí slyšeli (zážitky osob, které prožili klinickou 
smrt). Nechceme být jistě strašeni, stačí covid, je zde však reálná situace – před Bohem budeme stát jednou 
všichni. Největším vítězstvím ďábla je, že v něj (téměř) nikdo nevěří. Salesiáni mívali pravidelné cvičení šťastné 
smrti a také sv. Ignác pro vážné rozhodování radil představit si v tu chvíli sebe na prahu věčnosti. 

Doznívá v nás ještě radost z příchodu Vykupitele, udělejme i my radost Jemu. Kladené otázky, kdy Bůh 
s Glorií probírá jednotlivá přikázání desatera a odpověď jejím životem na ně, patří jistě až na začátek postní 
doby. Třeba si útlou brožurku obstarejte nebo stáhněte a usuďte sami: http://www.jesus.sk/pdf/Gloria-Polo-
svedectvi.pdf              Irena Červenková 

 
Modlitba růžence u Mariánského sloupu – každou středu v 17 hodin (Organizuje Společnost pro obnovu 
Mariánského sloupu). 

 
V týdnu 8. až 14. 2. 2021 se bude konat Národní týden manželství, blíže na www.tydenmanzelstvi.cz.        ič 

 
RABÍN  JEŽÍŠ  KÁRÁ  SYNY  HROMU  (Lk 9,51-56  a  Král. 1,10-12) 

 
Abija běžel podél vesnické cesty. I když velmi spěchal, zaslechl svého přítele Asu, jak volal: „Haló, kam 

běžíš?“ Trochu přibrzdil a zamával kamarádovi: „Pojď se mnou!“ Asa byl zvědavý a připojil se k němu. 
Abija se zastavil až za vesnicí, sotva mohl mluvit, nejprve musel popadnout dech. „Slyšel jsem něco 
hrozného,“ řekl pak a podíval se ustrašeně k nebi. „Copak se děje?“ chtěl vědět Asa.  

„Skupina Židů byla na cestě do Jeruzaléma,“ vyprávěl Abija. „Nejdřív přišli dva poslové a chtěli pro 
všechny nocleh u nás. Ale můj táta je odehnal. Židé u nás Samaritánů nejsou vítáni, řekl táta. Když ti dva 
poslové o tom řekli své skupině, dva z nich se šíleně rozezlili a zeptali se toho jednoho, který vypadal jako 
rabín: „Pane, chceš, ať svoláme z nebe oheň, aby je zahubil?“ – „Tu jsem se lekl a už jsem nechtěl zůstat ve 
vesnici.“ – „Ale, Abijo, to přece žádný člověk nemůže, svolat z nebe oheň!“ řekl Asa, ale i on se podíval 
bezděčně nahoru. „To si myslíš ty! Ale nezapomněl jsi, co jsme slyšeli v synagoze? Tam se přece četlo 
z knihy králů: Prorok Eliáš seslal oheň z nebe na velitele s 50 lidmi, kteří ho chtěli uvěznit a dovést ke králi 
Achaziášovi, protože sloužil falešnému bohu Baalovi.“ – „Ano, na to si vzpomínám. Myslíš si, že by se to 
mohlo stát tady a teď?“ – „Pročpak ne? Židé si přece myslí, že jsou jediní s pravou vírou.“ – „Ano, ale my 
věříme ve stejného Boha Jahve jako oni a také máme Mojžíšův zákon. Jenom my se neklaníme Bohu 
v chrámě v Jeruzalémě ale na naší hoře Garizim.“ – „A proč tedy nesmí být našimi hosty na jednu noc?“ – 
„Protože nám se nelíbí, když jsou na pouti do jejich chrámu v Jeruzalémě.“ 

Oba chlapci šli pomalu dál a najednou se Abija zastavil. „Buď potichu!“ šeptal a ukázal na skupinu mužů 
na cestě před nimi. „To jsou oni! Pojď se schovat do křoví, ať nás nevidí!“ A schovali se na kraji cesty. Tu 
slyšeli, jak dva muži, kteří šli mimo skupinu, spolu mluvili. „Mně se zdá, že mistr má raději Samaritány než 
nás, své apoštoly,“ řekl jeden z nich. „Že nás tak přísně pokáral, to bolí! Měl přece jenom ukázat svou moc!“ 
– „Bratře,“ odpověděl druhý, „nevidíš to správně. Oheň by je přece mohl zničit! A k tomu ještě nevinné ženy   
a děti. ON ale miluje všechny lidi. Od nás chce, abychom byli dokonalí, abychom všechno odpustili, na 
všechno odpovídali láskou, tak jako ON. To je přece největší láska!“ – „Jane, máš pravdu. Pojď, musíme ho 
poprosit o odpuštění.“ A oba se rychle připojili k mužům. 

Abija se uklidnil. „Pojď, půjdeme domů,“ řekl Asovi, „už nemám strach. Tento rabín nikdy nikomu 
neublíží, ani nám Samaritánům!“            Barbora Thielová 

 
NOVÁ  MOŽNOST  V  NELEHKÉ  DOBĚ 

 
Od ledna do června roku 2021, vždy ve čtvrtek od 10 hodin, tedy od otevření našeho kostela až do 

polední mše sv., je Vám k dispozici k svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru či společné modlitbě kněz, 
otec Jiří Z. Případně k duchovnímu rozhovoru nebo sdílení jáhen Jiří B. 

Neostýchejte se, najdete nás v sakristii nebo ve zpovědní místnosti. 
Jsme tu pro Vás a máme na Vás čas.    otec Jiří Zeman, farní vikář (neboli kaplan), 

bratr Jiří Beran, jáhen 
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ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  7.  LEDNA 2021 

 
Pastorační rada farnosti se vzhledem k protiepidemiologickým opatřením sešla v kostele sv. Antonína. 
 
 Po společné modlitbě a chválách s prosbami poděkoval P. Semela všem, kdo se zasloužili o to, že kostel 

mohl být o svátečních dnech (a nejen o nich) přístupný. Protože je nadále povoleno obsadit pouze 10% 
sedící kapacity kostela, apeloval P. Semela na rovnoměrnou návštěvnost nedělních mší (v sobotu večer, 
v neděli v 8, 10, 11 a 18h). Také vyzval k zamyšlení nad tím, jak současnou dobu prožíváme. 

 P.Zeman střídavě s jáhnem J. Beranem budou k dispozici v kostele vždy ve čtvrtek od 10 hod do polední 
mše svaté (podrobněji viz článek ve FL str. 5). 

 Půlnoční mše před kostelem byla krásná, z této historické události jsou už fotografie v Galerii na webu. 
 Informace o návštěvě betléma ve sboru CČSH ve Farského ul. 
 Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne od 18. do 25. ledna 2021. 
 Tříkrálová sbírka se letos uskutečňuje online, více viz web farnosti. Zdůrazníme při ohláškách. Je také 

možné dát peníze v sakristii do košíčku. 
 P. Zeman seznámil PRF s úmyslem modlitebního projektu pro nastávající postní dobu (podrobnosti též 

ve FL str. 3). Putování ikony v adventu mělo velmi kladný ohlas. 
 Příští PRF se uskuteční ve čtvrtek 4. února v 19.15, místo bude upřesněno. 

 
OTČE  NÁŠ… 

 
Odposlechnuto z jednoho kázání Otce Jiřího: 
 

Otče můj, buď vůle má. 
Posvěť se jméno mé, přijď rozhodnutí mé. 
Buď můj názor na svět i církev podle mě, 
můj legitimní chléb musíš mi dát dnes i zítra. 
Odpusť si, komu chceš, já neodpouštím, 
a nedopusť, abych byl nemocný či nevýznamný, 
ale zbav mě veškerého nepohodlí až na věky… 
Amen. 

 
Pan kaplan O. Jiří přeje do nového roku všem svatoantonínským farníkům, aby se takto „Otče náš“ nikdy 
nemodlili.                ve 

 
POVOLÁNÍ  K  POKOJI 

 
Papež František vyzývá v encyklice Fratelli tutti, aby se každý snažil přičinit o to, aby byl nový rok 

pokojem opravdu pro všechny. Právě v době, kdy mnozí trpí nedostatkem blízkosti, neporozuměním, v době 
poznamenané nejistotou, je důležité jedno: smíření.  

Pozdravení pokoje má nezastupitelné místo před přijetím Krista v Eucharistii, tedy před svatým 
přijímáním. I když není možné podáním ruky, vyjadřujete jej mnozí alespoň pohledem. Je to zvlášť důležité 
v době, jejímž doprovodným znamením je odcizení.  

Při jednom z přenosů ranní mše z domu sv. Marty se papež v době jarního koronaviru svěřil: píše mi 
kluk, který vytýká, že vyzýváme k pozdravení a přitom si ani nepodáme ruku. Tak proč neříct – pokračuje 
papež – podívejte se na sebe a usmějte se… pozdravte se pohledem pokoje!  

Prohloubí to pravdivost našich gest při liturgii, zvláště eucharistické.         Jiří Beran, jáhen 
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