
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 2/2021 

 
Nevzpírejme se krizi, přijměme ji jako čas milosti 
  
Odvážný nadpis. Však také není z mé hlavy. Z mých úst by to bylo neupřímné, jsou to 

slova papeže Františka k římské kurii. Pokud čtou úvodník ti starší mezi námi, chci je 
povzbudit: u příležitosti svátku Obětování Páně, kdy se Simeon a stařičká prorokyně Anna 
setkají s malým dítětem Ježíšem (na Východě svátek Setkání) byl papežem ustanoven 
Světový den prarodičů a seniorů. Je důležité a obohacující, aby se prarodiče setkávali se 
svými vnuky a naopak. Bohatství vzpomínek, třeba nad fotoalby, dokáže tolik pobavit! 

V den P.Marie Lurdské, 11.února, si připomínáme i letos Den nemocných. V současné 
době jsme tak trochu nemocní i my „zdraví“. O to víc cítíme s upoutanými na lůžko.  

„Inspirací pro téma letošního dne nemocných je úryvek z evangelia, ve kterém Ježíš 
kritizuje pokrytectví těch, kdo mluví, ale nejednají (srov. Mt 23,1–12). Pokud víru 
zredukujeme na bezduché slovní cvičení, aniž bychom vstoupili do příběhu bližního            
a všeho, co potřebuje, pak naše vyznávaná víra neodpovídá reálnému životu, a to je velmi 
vážné“. 

To je letošní poselství papeže Františka k tomuto dni a my jej můžeme použít i jako 
motto pro dobu přípravy na Velikonoce. Tedy pro dobu, které říkáme postní a která by 
mohla sklouznout na „bezduchá odpírací cvičení“.  

Což ji prožít letos víc jako očekávání? Těšit se na něco. Třeba až skončí digitální 
„prožívání“ liturgie. Uvozovky jsou na místě. Přestože prožíváme slova Pána: kdekoli jsou 
dva nebo tři…, těším se, až nás bude moct být společně třeba dvě stě. To záleží i na 
každém z nás. Přijdete? 

    Jiří Beran, jáhen 
 
AKTUÁLNÍ  PROGRAM  BOHOSLUŽEB  U  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 a v modlitbě. 

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

 
Protože je nadále povoleno obsadit pouze 10% kapacity míst sezení v kostele, pamatujte na rovnoměrnou 
návštěvnost nedělních mší (v sobotu večer v 18h, v neděli v 8, 10, 11 a 18h). 
 
Na Popeleční středu 17. února budou mše sv. ve 12 a 18h. 
 
Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v sobotu 17-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin. 
V den státního svátku, který připadne na všední den, je kostel otevřen od 17.00 do 19.00 hodin. 
Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše svaté. 
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NÁLEZ  HŘEBU  V KLÁŠTEŘE  V  MILEVSKU 

 
Archeologové objevili v milevském klášteře schránku s odseknutou částí hřebu z tzv. Pravého kříže, na 

němž zemřel Pán Ježíš. Jedná se o jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií, ať už je pravá nebo falešná. 
Přibližně 6 cm dlouhý kus hřebu archeologové nalezli v dutině trezorové místnosti kláštera. Na hřebu je 
vytvořen křížek z 21karátového zlata. Schránku mimo jiné tvoří dubové dřevo, podle výzkumu pocházející 
z let 260 - 416 n. l. Tak starý relikviář je na našem území pravou raritou. Dutina má rozměr 26 x 16 cm. Víko 
schránky původně tvořil masivní zlatý plech s tepaným nápisem IR. Iesus Rex. Dutina nebyla od 15. st. 
přístupná, uvnitř byly zlomky dřeva a kusy zlata. Jeden takový hřeb z kříže vsazený do zlata je součástí 
Svatovítského pokladu v Pražské katedrále. Kříž, na němž byl Pán Ježíš ukřižován čtyřmi hřeby, byl nalezen 
v 1.polovině 4. st. při výzkumu, který inicioval císař Konstantin. Jeho matka Helena pak měla hřeby dovézt 
do Evropy. Ví se přibližně o 30 úlomcích hřebů, které se uctívají. Milevský premonstrátský klášter je 
nejstarší v jižních Čechách. Za husitských válek byl vypleněn. Kardinál Dominik Duka uvedl, že tímto 
nálezem se křesťanství vrací ke kořenům. Potvrzuje se, že naše území bylo významným prostorem, kde se 
odehrávaly důležité události už z doby keltské a germánské. Křesťanství u nás nezačínalo byzantskou misí 
sv. Cyrila a Metoděje v 9. století, ale pravděpodobně mnohem dříve, připomněl kardinál.              z internetu 

 
RELIKVIE,  OSTATKY  A  SVĚTLO  SVĚTA 

 
Před nedávnou dobou byla veřejnost seznámena s ohromující zprávou, že v mém rodném Milevsku byla 

nalezena cenná relikvie, hřeb z Kristova kříže. Existuje mnoho indicií, podložených vědeckými důkazy, 
nasvědčujících tomu, že by se mohlo skutečně jednat o pravou relikvii, ne pouze dotýkanou napodobeninu. 
Je nadbytečné zde uvádět všechny okolnosti, k bližšímu informování mohou posloužit různé dokumenty, 
které jsou tomuto tématu věnovány a jsou již nyní dostupné na webu.  

Co mne však zaujalo daleko více, jsou reakce na tuto událost. Někteří si z celé záležitosti tropí legraci      
a dotazují se tamních bratrů premonstrátů, zda si chtějí v Milevsku založit železářství. Jiní říkají, k čemu 
vlastně potřebujeme tyto relikvie, vždyť přece když je člověk skutečně věřící, nemusí se poutat na tyto věci.  

Nedávno jsem zaslechl dotaz jedné věřící dámy směrem k duchovnímu, když se mluvilo o ostatcích      
sv. Ludmily: „A proč vlastně uctíváme ty ostatky“? Odpověď zněla přibližně v tomto smyslu: „Protože 
nám připomínají to, jak svatě žili ti, jimž patřily“. Zaznamenal jsem jisté zklamání ve tváři oné dámy.      
A sám cítím, že pokud bych měl ostatky uctívat jen kvůli tomu, byl by to pro mne důvod značně 
nedostatečný. 

Pan profesor Vodrážka, fenomenální varhaník, improvizátor a mystik s vhledem do skutečností 
nadpřirozených, obdržel od Boha dar. Odmalička vnímal Nejsvětější svátost jako záření, ač jejich rodina byla 
původně luteránská a v Nejsvětější svátost nevěřili. Dokázal rozpoznat proměněné a neproměněné hostie, či 
to, zda se v kostele nachází Nejsvětější svátost, i když stál na ulici za zdí. Sám jsem s ním tuto zkušenost 
učinil v pražském kostelíčku sv. Klimenta, když jsme okolo projížděli a zastavili na semaforech, na 
křižovatce vedle. Seděl v autě, vedle byl chodník, pak kamenná zeď, hřbitov, tlustá kostelní zeď a on mi 
přesto sdělil: „Tady v tom kostelíčku je taky Pán Ježíš, to je cítit až sem“.  

Vezl jsem jej do nedaleko stojícího kostela sv. Antonína, kde hrál improvizační Půlhodinku. V tomto 
chrámě je na bočním oltáři nedaleko sakristie zlatá truhlička, obsahující ostatky sv. Antonína. O této 
truhličce pan profesor říkal, že velice září. (K čemuž místní kostelník dodával, že uvnitř je pouze malinká 
částečka ostatků.) A zde nacházím shodu s Nejsvětější svátostí. Blahoslavená Anna Kateřina 
Emmerichová se vyjádřila: „Viděla jsem, že relikvie světélkují a že jsou opovrhované tím víc, čím větší je 
úpadek Církve. Nahlédla jsem, že úcta ke svatým a jejich ostatkům upadla právě v takové míře, v jaké 
zmizela úcta k Oltářní svátosti.“ 

O sv. Františkovi jeho první životopisec říká: „Sv. František se již nemodlil, stal se modlitbou“. To by 
naznačovalo, že když se osoba stane svatou, Pán Ježíš jí natolik pronikne, že se stává jím. Nebo spíše 
naopak, v momentě, kdy nás Pán Ježíš naplno pronikne, přesněji řečeno, necháme se jím proniknout, 
stáváme se jím a tomuto stavu říkáme stát se svatým. Důkazem tohoto, či spíše projevem, kromě jiného, je 
ono záření. Proto by pak zářily, stejně jako Nejsvětější svátost, i ostatky svatých.  

Zaslechl jsem větu, pronesenou i posvěcenými hlavami: „Kdybyste radši ty kosti nechali na pokoji.“ Při 
povrchním  pohledu to zní logicky,  vždyť je dobré  zemřelým  dopřát  pietní  klid.  Dovolil bych si však  
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poznamenat, že bychom se tím možná zbytečně něčeho důležitého zříkali. Církev nám nabízí mnoho 
svátostí, svátostin, pobožností a dalších prostředků různého druhu. Všechny mají jeden cíl, pomoci nám 
přiblížit se Bohu, tedy slovy pana profesora, nechat se jím prozářit. Můžeme se některých vzdát, ale škodu 
tím utrpíme jen my. Už ve 4. století se Cyril Jeruzalémský a Řehoř Naziánský vyjadřovali: „Ostatky svatých 
v sobě obsahují virtus – sílu“.   

Pan profesor Vodrážka nám sdělil, že při sv. přijímání vnímá, že někteří lidé, když přijmou proměněnou 
zářící hostii, ihned v nich zhasne. V jiných září a zhasne po chvíli. Jsou však i takoví, kteří se zářícím Pánem 
Ježíšem ve svém srdci vyjdou z kostela ven. „A tak by to mělo být“, dodával. A já bych doplnil, že se 
domnívám, že to je ta pravá evangelizace. Ne o Kristu jen mluvit, ale přinést jej, živého, mezi lidi. Ovšem 
přinést jej můžeme pouze tehdy, když se jím necháme proniknout, prozářit.  

Panovníci, a zejména náš velký panovník Karel IV., věřili v posvěcující moc relikvií. Česká královská 
koruna je vlastně relikviářem, neboť do křížku na ní byla uložena část trnu z Kristovy koruny. Panovník, 
když si tuto korunu posadil při korunovaci na hlavu, tak cítil zvláštní posvěcení, neboť panovníkem je z Boží 
milosti – Dei gratias a on je vicarius Kristi – náměstek Kristův. Sousloví o „osvíceném panovníku“ tak 
získávalo reálnou podobu. 

Podobným způsobem se můžeme nechat posvěcovat i my. Relikvie nám mohou poskytnout kontakt se 
Světlem světa, neboť osoby, které tvořily, se tímto světlem staly.  

Jak je to nyní aktuální. Premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení a ostatky sv. Norberta jsou 
vystaveny ve strahovském klášteře k uctívání. Jak zajímavá shoda, že přesně v tomto jubilejním roce se našla 
po šesti stech letech v premonstrátském klášteře v Milevsku takto hodnotná relikvie. Již zmíněná                  
K. Emmerichová  se 19. července 1820 vyjadřuje: „Byla jsem poučená, že co svět světem stojí, žádný člověk 
neměl takový dar rozpoznávání svatých ostatků, jaký mně propůjčil Bůh, a to proto, že tato věc velmi upadla  
a bylo nutné, aby byla opět vzkříšena“. Nemůže objevení této relikvie s tímto vyjádřením aktuálně souviset? 
Nenacházíme se dnes v podobné situaci? 

Prožívali jsme nedávno Vánoce a pastýři putovali za hvězdou, světlem s malým „s“ a narozeným 
Vykupitelem, Světlem s velkým „S“. Pan profesor Vodrážka se na Štědrý den 2016 vyjádřil: „Víte, v tom 
Betlémě je tak úžasný klid a pokoj. Pán Ježíš se z Panny Marie vyzářil a současně stojí vedle jako dospělý 
muž od Věčnosti. To je úžasné!“ 

Nevím, co by na tuto úvahu řekli kvalifikovaní teologové. Že by nemusela být úplně mylná, mi 
napovídají slova Creda: „Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha“. 

A tak, nechme se jím prozářit. Jediný, kdo by tomu mohl bránit, jsme my sami. 
Miroslav Pšenička, převzato z webu Radio Vaticana www.vaticannews.va 

 
CHODIČI  DO KOSTELA 
 

Bývá teď často slyšet, že křesťan není „chodič do kostela“. Je přece víc než to a jeho víra se osvědčuje 
mezi bližními, ne v bezpečí chrámu. Kvalita mého katolictví se prý nepozná z toho, že při mši pěkně pěju, 
ale spíš z toho, jak trpělivě se chovám vůči tupějšímu kolegovi a jak ve společenství s bližním zkouším 
svědčit o naději. Ano, jenže podobná úvaha může katolíka také dovést k závěru, že je zbytečné plýtvat na 
kostel časem a že pandemické mimořádnosti nejsou ponorem do marasmu, ale obohacující změnou. Vždyť 
v obýváku není zima a nevřeští tu cizí spratci a liturgie se dá zastavit, zrychlit, případně přehrát znovu. 
Takhle soukromě a bez publika, nerozptylován kostelochodiči kolem, mohu prý konečně zajet na hlubinu. 
Tváří v tvář takovým názorům snad ani nelze dostatečně připomínat, že Bůh se nám nezjevil online, ale 
v těle, a že chce, abych jeho tělo tělem přijímal, abych se na něj díval a abych ho jedl, tak často, jak jen 
mohu. Digitální náboženství lidí, kteří svou hmotou jeden s druhým nesousedí a kteří se hmotou svého 
Boha nesytí, se snadno může změnit v obdobu starověké gnóze, v herezi, která sebe samu označovala za 
pravé křesťanství a přitom pohrdala tím, co je čichatelné, hmatatelné, chutnatelné, viditelné a slyšitelné,                   
a považovala všechnu tu smyslovou skutečnost za smutné vězení duše. Kéž křesťan není gnostikem, kéž 
Boha, který přišel v těle, svým tělem také oslavuje – svýma nohama, jimiž do kostela přijde, svýma 
rukama, jimiž se pokřižuje, svými koleny, na něž padne, a svým jazykem, kterým Pána přijme. A pokud 
něco z toho dočasně nejde, kéž alespoň teskní po dnech, kdy mohl být beztrestně chodičem do kostela,       
a nehledá v přibouchnutých vratech chrámu uměle duchovní příležitost. 

      Václav Boleslavský (Monitor ze 7. 2. 2021) 
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RABÍN  JEŽÍŠ  BY  SI  CHTĚL  ODPOČINOUT  (Mt 14, 13 - 15) 

 
„Proč pláčeš?“ zeptal se malý chlapec mladého muže, který se opíral o zeď a skrýval tvář. „Někdo ti 

ublížil?“ „Mně ne, ale mému mistrovi,“ odpověděl mladý muž a utíral si slzy. 
„Tak neplač! Radši jdi a řekni svému mistrovi, že ho máš rád, to je lepší,“ řekl ten malý. „Máš pravdu. To 

je zvláštní, jakou moudrost mají malé děti!“ Mladý muž pohladil špunta po hlavičce a šel pomalu směrem ke 
Genezaretskému jezeru. 

Jiné děti tuto scénku pozorovaly. „To byl jeden z těch, kteří chodí s rabínem Ježíšem,“ řekla jedna dívka. 
„Viděla jsem ho u něj. A rabín Ježíš je dnes také velmi, velmi smutný.“ 

„Nevíte, že Křtitel od Jordánu je mrtvý?“ zeptal se větší kluk, „to je velká nepravost. Král Herodes ho dal 
stít, ovšem tento Jan byl svatým mužem, byl Božím prorokem.“ Jedno dítě vědělo: „On také mluvil               
o rabínovi Ježíšovi a řekl: ,Hle beránek Boží!ʼ Můj tatínek to sám slyšel, byl tam.“ – „Ouvej, že by byl rabín 
Ježíš také v nebezpečí?“ řekla jiná dívka. Děti mluvily potichu, jako by nechtěly, aby někdo z dospělých je 
slyšel. Přitom na nábřeží bylo málo lidí, jenom někteří rybáři připravovali lodě, aby odpluli.  

Podívejte se, oni chtějí odplout, a náš dobrý rabín Ježíš s nimi,“ volala jedna dívka, „Škoda!“ 
„To musím hned nahlásit svému tatínkovi, chtěl dnes s rabínem mluvit!“ a chlapec běžel rychle do vesnice. 

Ale jeho bratr, jmenoval se Jotan, zatřásl hlavou a řekl: „To bude pozdě. Až tatínek přijde, bude rabín už pryč.“ 
Běžel ke břehu, ale lodě už byly na vodní hladině. Na břehu zůstal jen jeden mladý pomocník, který pomohl 
odrazit loď. „Nevíš náhodou, kam plují?“ zeptal se Jotam. „Ano, oni o tom mluvili, že si potřebují odpočinout 
na osamělém místě,“ byla odpověď. „Snad jeli na východní břeh jezera, tam je mnoho trávy a také pramen 
vody k pití. Tam může člověk také venku přenocovat,“ řekl Jotam, „děkuji ti, jsme rádi, že to víme.“ Když jeho 
tatínek slyšel, kam rabín Ježíš pravděpodobně odplul, rozhodl: „To je dobře. Tam můžeme také, pěšky kolem 
jezera. Až si rabín Ježíš odpočine, bude mít na nás čas. Jotame, chceš jít se mnou?“ – „Ano, rád!“ 

Jenomže když po dlouhé cestě přišli na východní břeh, byl tam už velký zástup. Mnozí už čekali na loď 
s rabínem. Též slyšeli o úmyslu rabína uchýlit se do samoty, ale přesto přišli. A milý Ježíš měl s nimi soucit 
a přijal je a uzdravil jejich nemocné. Ano, a dokonce se postaral o to, aby se i tam všichni najedli chleba       
a ryb.                           Barbora Thielová 

 
OKOLO  ČESKO - SLOVENSKA 

  
Na uklidněnou v podivných časech přinášíme úryvek z knížky Okolo Česko-Slovenska od Ladislava 

Větvičky, ostravského samorosta, který si pořídil z naší doby deník a zapisoval poctivě každý den. Deník je 
psaný v ostravštině, ale není to žádný brněnský hantec, dá se tomu rozumět. Jeho názory jsou svérázné, objel 
v době coronaviru Čechy a Moravu na kole a tvrdí, že má přehled jako nikdo jiný.      ve 

 
20. března 2020 

Chtěli byzme vám cosik říct. Možna mate blby pocit ze situace, v kere se právě nacháza naša republika, 
EuroSajuz a vlastně cely svět. Chapeme vas. Ale blby pocit je enem nedostatek nadhledu a schopnosti 
podivat se na věci tak nějak s odstupem. My se totiž nachazame v naprosto vyjimečne, neopakovatelne době, 
na keru – za to vam ručime – nikdy nezapomeneme. Mnozi mladši si řikali, jak by to bylo krasne zažit 
jakesik vyjimečne obdobi – třeba zapalovat sovětske tanky před rozhlasem, pomáhat Vaškovi redigovat 
Chartu, cinkat kličema při plyšaku, nakrast si vic jak Koženy nebo vyfuknut hlupym haviřum kvartyry jak 
ten gauner co je fčil ve Švajcu. Pokud ste vyše uvedena vyznačna obdobi dějin nezažili, nebuďte smutni. Bo 
vyjimečnu dobu zaživate pravě fčil. Nic podobného zme nikdy v hystoryji nezažili. Ani za Hachy, ani za 
Hajdrycha, ani za Husaka, ani za Havla a vůbec nikdy zme nezažili situaci, kdy nam ze dne na den uplně 
zavřeli naše hospody a kavarny a my zme zustali jak sirotci stat před zavřenyma dveřma našich oblibenych 
podniku, pomalu si pročitame statystyky nakaženych a mrtvych a smutně tušíme, že toto divadlo, na kere 
zme nechtěli listky, tak rychle neskonči. Nebuďte smutni. My starši vime, že žaden pruser netrva věčně. 
Války mivaju svůj konec, večne časy netrvaju věčně, tisicilete řiše někdy trvaju enem dvanact roku a na ty, 
kteří nam rozkradli majetek, tež dopadne mlyn boži. Mele sice pomalu, ale mele. Raz o tom budete povidat 
svojim vnukum, jak bylo všecko zavřene a po ulicach chodili lidi s hadrem přes pysk. Pokud to teda 
přežijete. Ale my sme si jisti, že to přežijete. Bo, pokud nejste z Ostravska a zvladli ste přečist tento text 
v ostravske dyjalektyce až sem, pak zme si jisti, že přežijete všecko. 
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STROMY,  KTERÉ  ODMÍTLY  ZEMŘÍT 
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AŤ  ŽIJÍ  SENIOŘI!  (A NIKOLIV JAKO DUCHOVÉ) 

 
Málokdy v našich Farních listech doporučujeme nějaký film, divadlo či vůbec kulturu, ale protože 

zmíněného teď znatelně ubylo, dovoluju si doporučit jeden film. Zhlédla jsem ho úplnou náhodou, i když to 
zase taková náhoda nebyla, jak jsem zjistila posléze. V hlavní roli se představil Robert de Niro a film se 
jmenuje Stážista. Po formální stránce je to vcelku obvyklý americký film z roku 2015, s výbornými 
hereckými výkony, profesionálně natočený, žádný experimentální oscarový laureát. (režie: Nancy Meyers)  
O to víc mě překvapil námět a vlastně nepokrytě hlavní myšlenka, která se nijak neschovává za módnější 
trendy či genderové objevy, které teď, jak se říká, frčí. Robert de Niro (říkejme postavě hercovým jménem), 
penzista, nastoupí do firmy, v níž kdysi pracoval na významné pozici – jako stážista. Od začátku se velmi liší 
od svých mladých kolegů. Chodí v obleku, je slušný, empatický, ohleduplný, obětavý a moudrý. Nikam se 
nehrne, nechce dělat kariéru, ale požádá-li ho někdo o radu či službu, poradí a vypomůže. Je to takový 
poslední Mohykán, poslední gentleman či rytíř, který by si nikdy nedal nohy na stůl a nerýpal se v jídle nad 
klávesami počítače. Pro svou šéfovou, která firmu úspěšně vede, se rychle stane zdatným pomocníkem, 
včetně toho, že hlídá její dítě a radí v manželské i profesní krizi. Sice přistihne jejího manžela s jinou, ale 
nikdy by této informace nevyužil ve svůj prospěch, protože – no prostě proto, že to se nedělá. Takových 
věcí, které se „prostě nedělají“, je ve filmu rozeseto pomalu v každé sekvenci a člověk si uvědomuje, že i on 
zahlédl ten kdysi slušný svět podobně se chovajících lidí, plný příkazů a zákazů, ale přece jen v mnohém 
dobrý k životu. Vzpomene v té chvíli na několik málo učitelů, kněží, maminek, kteří pod svou zástěru 
schovali leccos, což pozdější revoluční agenda nazvala měšťáckým pokrytectvím. Ale upřímně řečeno, žije 
se nám lehčeji v tomto bezostyšně otevřeném světě, který ostentativně nic nepředstírá? 

Hlavní postava filmu je symbolem moudrého stáří. Stáří, jak by mělo vypadat, čím by mohlo být i této 
společnosti, která stáří zavrhla, užitečné. A nejde jen o ty připomínané zkušenosti, které si mnohdy starci 
mohou strčit za klobouk. Jde o celkový přístup k životu, kdy už starý člověk nemusí dělat kariéru, živit děti      
a být prostě ve všech ohledech úspěšný. Starý člověk seskočil z kolotoče, může mít odstup, nadhled, moudrost 
a konečně může být alespoň trochu pravdivý. Nic menšího nechce film sdělit. Jsou tu, samozřejmě jako 
v mnoha jiných současných dílech, úlitby soudobému vkusu, jinak by scénář asi ani neprošel. A tak musí být 
hlavnímu hrdinovi, ač je platonicky, jako správný rytíř, zamilovaný do své mladé šéfové, pořízena milenka, 
jakási trapná masérka, protože hlavní hrdina musí být potentní. Současný muž nemůže milovat platonicky,       
a pokud je to hlavní hrdina, v prvních deseti minutách se musí octnout s někým v posteli, i kdyby mu bylo 
devadesát. To je povinná oběť bůžkům našeho na sex obráceného života, asi jako byl za dob komunismu 
dělnický původ. Ale je to jen malá vada na kráse. Kéž by takových filmů, které aspoň trochu plavou proti 
proudu, bylo víc. A nemusí to být hned velkofilm o utrpení Pána Ježíše. Stačí malé, všední, vlastně 
neambiciózní kroky směrem k zapomenutým cestám a zaprášeným kótám obyčejného, dobrého života. 

 
P. S.: A proč to není náhoda, že jsem zrovna zmáčkla kanál, kde film dávali? Papež František v těchto 

dnech ustanovil nový svátek: každou čtvrtou neděli v červenci, poblíž svátku Jáchyma a Anny – svátek 
seniorů. Člověk televizi zapne, aby „vypnul“, a stejně je zase v záležitostech hodných zamyšlení, až po uši. 

Věra Eliášková 
 

A  PŘESTO  ŘÍCI  ŽIVOTU  ANO 
 

Při přemýšlení nad současnou dobou jsem si vzpomněla na jednu knížku psychologa Viktora E. Frankla    
(A přesto říci životu ano), který se za druhé světové války octl v koncentračním táboře. Nechci srovnávat dnešní 
lockdownovou dobu s koncentrákem, ale přece jen – jsou tam styčné body, i když to utrpení se nedá ani srovnat 
s tím, co zažíváme my. A tak si říkejme: „Mohlo by – a že bylo – mnohem hůř.“ Hledejme pozitiva, ale nikoli 
povrchní, jakože vakcinace všechno vyřeší a podobně – ale pozitiva hlubší, pro naši duši trvalá.      ve 

 
Teď čekáme v baráku, který je předsíní k „dezinfekci“… Zatímco ještě čekáme na sprchu, prožíváme do 

hloubky svou nahotu. Co nám zbylo jako pojítko k našemu dřívějšímu životu? Mně například brýle. Ty jsem 
však později musel vyměnit za kus chleba. A tak se jedna za druhou rozplývala iluze, kterou snad ten či onen 
choval, a většinu z nás zachvacuje cosi nečekaného: šibeniční humor. Víme, že nemáme co ztratit, kromě 
toho směšného, holého života. Když už ze sprchy teče voda, voláme jeden na druhého vtipné poznámky        
a křečovitě se snažíme vtipkovat o sobě samých, pak však i o sobě navzájem. Neboť ještě jednou – ze sprchy 
nejde plyn, ale teče tu voda! Kromě šibeničního humoru se nás začíná zmocňovat i jiný pocit: zvědavost. Já 
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osobně ji znám jako základní reakci na zvláštní životní okolnosti. Kdykoli jsem byl v nebezpečí života, rozumí 
se, už dříve, když jsem se třeba při šplhání v horách zřítil, tu jsem během těch několika okamžiků, ve zlomcích 
vteřin, zažíval vždy jedinou reakci na náhle probíhající vnější dění: zvědavost na to, zda z toho vyváznu 
životem, s rozštěpem lebky nebo se zlomeninou jiných částí těla. I v Osvětimi převládala tato nálada nezaujaté 
zvědavosti, kdy člověk vnímá vše, svět i sebe sama, s téměř chladnou objektivitou a odstupem. Nálada 
přihlížení a očekávání, do níž se v takovém okamžiku duše stahuje ve snaze o svou záchranu. Byli jsme 
zvědavi na to, co vyplyne z toho, když teď budeme nazí a mokří ze sprch stát pod širým nebem v chladu 
podzimního dne. A zvědavost bude v příštích dnech vystřídána překvapením, že člověk nedostane ani rýmu. 
Lékař se především poučí o jednom: učebnice lžou. Kdysi se kdesi říkalo, že člověk nevydrží beze spánku déle 
než tolik a tolik hodin. Omyl. Leželi jsme v trojposchoďových postelích namačkáni po devíti osobách. Žili 
jsme tu bez čištění zubů a bez vitamínů a přesto jsme měli dásně lepší než kdykoliv předtím. Člověk, kterého 
dříve probudil i ten nejtišší šelest v sousední místnosti, leží teď těsně vedle kamaráda, který mu několik 
centimetrů od ucha chrápe jako dřevorubec, a přesto upadne do hlubokého spánku. Tu si pak uvědomí, jakou 
pravdu měl Dostojevskij, když definoval člověka jako bytost, která si zvykne na všechno. Ano, ale neptejte se, 
jak… Snížení hodnoty přítomnosti však s sebou nese jisté nebezpečí. Totální popření hodnoty reality, jež 
koresponduje s provizorním způsobem existence, svádí v konečném důsledku člověka k tomu, aby se nechal 
unášet proudem, aby připustil svůj úpadek, protože stejně „nic nemá cenu.“ Takoví lidé zapomínají, že často 
právě taková vnější obtížná situace dává člověku příležitost, aby vnitřně překonal sám sebe. Ale oni neberou 
přítomnou existenci vážně, snižují její hodnotu tím, že ji pokládají za něco nepřijatelného, před čím je nejlépe 
se uzavřít do té míry, že se člověk zabývá už jen svým minulým životem. Uváznou pak na mrtvém bodě, místo, 
aby se právě za těchto výjimečně velkých obtíží vzepjali ke svému vrcholu. Jen málokterým se podaří i ve 
vnějším ztroskotání a umírání dosáhnout takové lidské velikosti, jíž by ve své dřívější všední existenci nebyli 
nikdy dosáhli. Každý pokus lidí v koncentračním táboře vnitřně se napřímit předpokládal, že se nám podaří 
zaměřit na nějaký budoucí cíl. To nejtrefněji vyjádřil Nietzsche: „Kdo má ve svém životě nějaké proč, ten snese 
téměř každé jak.“… V žádném případě nejde o to, co my ještě očekáváme od života, jako spíše o to, co život 
očekává od nás.                Viktor E. Frankl 

 
A ještě jeden citát na závěr. G. Lessing kdysi řekl: „Kdo nad jistými věcmi neztratí hlavu, ten nemá co 

ztratit.“  
 

LETNÍ  TÁBOR  2021 
 

V termínu od 22. do 28. srpna 2021 se uskuteční šestý ročník letního tábora pro děti. Tábor se uskuteční na 
novém místě – v bývalém františkánském táboře v Zásmukách – a je určen dětem, které ukončily první třídu,  
a v den odjezdu na tábor jim bude maximálně 15 let. Více informací a možnost přihlášení najdete na 
www.ignisio.cz. Za táborový tým          Zuzana Dorážková  



 
ŽIVÉ  MANŽELSTVÍ 

 
Jako každoročně i letos si dovoluji připomenout, že se ve farnosti 

od r. 2011 modlíme duchovně spojeni 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 již neučinili.  

Nepřestávají snahy domoci se jakýmkoliv způsobem uzákonění 
manželství „pro všechny“, ač rozšíření práv osob žijících 
v registrovaném partnerství lze docílit jinou úpravou. 

      Irena Červenková  
 

ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  4.  ÚNORA  2021 

 
Pastorační rada farnosti se vzhledem k protiepidemickým opatřením opět sešla v kostele sv. Antonína. 

 
 Na Popeleční středu 17. 2. budou mše svaté ve 12 a v 18 hodin. Popelec bude udělován též po 

bohoslužbách na 1. neděli postní 
 

 Křížové cesty v postní době budou v našem kostele vždy v pátek v 17.30. Společenství, která by 
pobožnost křížové cesty vedla, prosím, zapište se do tabulky v sakristii.  
Poznámka: letos s rozestupy. 
 

 Letní tábor se uskuteční od 22. do 28. 8. v Zásmukách, podrobnosti Ignisio, z. s. 
 

 Přítomní členové PRF poté prožili delší modlitební chvíli s prosbami a chválami za celou naši farnost. 
 

 Příští předpokládaná schůzka PRF bude ve čtvrtek 4. 3. v 19.15, místo bude upřesněno. 
 

BŮH  JE ZDROJEM  KRÁSY 
 

A my se máme učit vidět krásu v nás i kolem nás. Nepřekvapí nás, že cit pro umění souvisí s citem pro 
hlubší spiritualitu. Můj oblíbený autor prof. Peter B. Steiner, historik umění na mnichovské univerzitě, 
předkládá na celý letošní rok růžencová tajemství, vždy na jeden „desátek“ čerpající z příslušného nedělního 
evangelia. 

  
Na první neděli postní (21. 2.) … který se na poušti postil čtyřicet dní.  
Druhá neděle postní (28. 2.) …který se zjevil na hoře a z oblaku byl nazván Božím Synem.  
Třetí neděle postní (7. 3.): …který vyhnal obchodníky a směnárníky z chrámu.  
Čtvrtá neděle postní (14. 3.): …kterého poslal Bůh, aby skrze něj zachránil svět.  
Pátá neděle postní (21. 3.): …který zemřel na kříži, aby k sobě všechny přitáhl.  
Květná neděle (28. 3.): …který buď požehnaný ve jménu Páně.  
Neděle velikonoční (4. 4.): …který se ukázal Marii Magdaleně jako Vzkříšený z mrtvých.  
(Další texty na celý rok rád zájemcům poskytnu) 
 

V době, kdy je méně vnějších přímých podnětů, výstav i koncertů, může vyniknout tato nabídka k objevení 
desátku růžence třeba pro ty, kteří k této modlitbě nemají dosud blízko. Možná místo sezení u obrazovky. 
Vhodný návrat k textu nedělního evangelia!             Jiří Beran, jáhen 

 

Farní listy vydává Farní rada při kostele sv. Antonína. Vycházejí pro vnitřní potřebu holešovické farnosti za dobrovolný příspěvek. 
Redakce: P. Pavel Semela, P. Jiří Zeman, Marta Hrčková, Věra Eliášková. Kresba hlavičky na titul. straně – Hanka Roubalová. Tisk 
Ediční centrum AMU. Toto číslo vychází 14. února 2021.  Uzávěrka příspěvků do příštího čísla FL je 8. března 2021. 
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. 


