
 
ROČNÍK: XXX FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 3/2021 

 
Těšíte se na Velikonoce?  

 
To je asi nějaká provokace, ne? Přes rok jsme zasaženi pandemií, žijeme se všemi 

možnými i nemožnými omezeními. Důvodů k obavám, smutku, frustraci či naštvání je 
spousta. A nakonec i ty velikonoční obřady budou nějak zkrouhnuté a nebudeme se na 
nich moct sejít všichni. Tak jaképak těšení? 

Já se přesto těším. Vzpomněl jsem si na loňské Velikonoce, a tak mám radost, že nás 
letos nebude pět v zavřeném kostele, že budeme slavit společně, i když ne všichni všechno. 
Mám radost z našich katechumenů, z toho, jak na sebe nechali působit Boží slovo a jak je 
proměňovalo i přes všechna omezení a přípravu online. A těším se na jejich křest                
a připojení k našemu společenství. Těším se na setkání s těmi z vás, které jsem už dlouho 
neviděl. Mohl bych pokračovat, ale zkuste to sami. Máme se nač těšit.  

Nechtěl bych ale tak snadno odbýt to, co jsem zmínil na začátku, protože už dlouho 
prožíváme náročnou a různě bolavou situaci. I když do Svatého týdne teprve vstoupíme, 
dovolím si obrátit naši pozornost k úryvku Lukášova evangelia, který se čte na hod Boží 
velikonoční večer, o Emauzských učednících (Lk 24, 13 – 35). Věřím, že Ježíš se připojuje    
i k nám a zve nás, abychom mu vyprávěli, co se stalo, proč jsme zarmoucení, co nás 
zklamalo atd. A pak chce i nám novým způsobem otvírat Písmo, aby se naše srdce mohlo 
rozhořet. I nám se chce dát poznat při lámání chleba, aby nás znovu naplnila radost a my 
uviděli vše v novém světle.  

Až budeme rozsvěcet paškál, budu myslet na vás všechny: Ať slavné Kristovo vzkříšení 
naši tmu ve světlo promění!              Pavel Semela, farář 
 
POŘAD  BOHOSLUŽEB  V  KOSTELE  SV. ANTONÍNA  O  VELIKONOCÍCH  2021 
 
Věnujte pozornost komentáři P. Semely k účasti na velikonočních bohoslužbách na poslední straně FL. 
 
Květná neděle 28. března 8, 10, 11 a 18h – pravidelná mše sv. u sv. Antonína.   
Zelený čtvrtek 1. dubna 18h – Večeře Páně, následuje tichá adorace v Getsemanské zahradě 

s možností přijmout Eucharistii v 19.30, 20 a 20.30h.  
Velký pátek 2. dubna   8.30h – ranní chvály. 
(den přísného postu) 11.45h – modlitba v kostele a průvod s klapačkami kolem kostela. 

12 a 15h – křížová cesta s možností přijmout po ní Eucharistii. 
     18h – velkopáteční obřady, následuje tichá adorace u Božího hrobu.  
Bílá sobota 3. dubna   8.30h – ranní chvály. 
 11.45h – modlitba v kostele a průvod s klapačkami kolem kostela. 
 19h – obřady Vigilie se křtem dospělých.  
Hod Boží velikonoční 4. dubna 8, 10, 11 a 18h – mše svatá.  
Pondělí velikonoční 5. dubna  8 a 18h – mše svatá.  
 
Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí 29. do středy 31. března od 15 do 17.45h. 

– 1 – 



 
MOJE  PANDEMIE 

 
Český divadelní a filmový herec Pavel Šimčík se narodil 22. 5. 1977. Vystudoval DAMU, katedru 

alternativního a loutkového herectví. Dvacet let je členem Dejvického divadla, kde ztvárnil bezpočet rolí. 
Kromě divadla jste ho mohli vidět např. v Románu pro muže, Třech sezónách v pekle nebo v Kriminálce 
Anděl, Černé sanitce a jiných televizních seriálech.  

 
Pandemie mě zasáhla, asi tak jako všechny ostatní, nepřipraveného a v nedbalkách. Různé večírky, 

popíjení s kamarády a do toho různé natáčení a hraní po večerech. Takřka mi nic nescházelo. Zdálo se, že 
svět se ubírá tím správným směrem. Chodil jsem pozdě spát a o to později jsem vstával. Označení „bohém“ 
jsem bral jako zcela normální až nudný popis mého stavu. Je mi 43 let a říkal jsem si, že se usadím tak kolem 
padesáti. V divadle jsem hrál i pěkné role. Na filmu toho bylo míň, ale staromládenecký život kvetl.  

A pak to přišlo. Studená sprcha. Zavření divadel, konec večírků, konec filozofování nad sklenkou něčeho 
dobrého. Starý mládenec se ocitl sám. Úplně sám. Prvních čtrnáct dní jsem nevylézal ani z bytu. Chodil mi 
nakupovat kamarád. Je to sen?, říkal jsem si. Zásah Boží prozřetelnosti? Chodíval jsem do té doby 
pravidelně do kostela. Něco mi však říkalo, že mé probdělé noci se nějak neshodují se zasednutím do lavic   
v kostele při nedělní mši. A teď to přišlo, říkal jsem si. Bůh se už odmítal dívat na můj „bohatý“ život           
a zakročil.  

Po čtrnácti dnech jsem opustil byt a vydal se směrem k domovu. Směrem k domovu, kde jsem vyrůstal. 
Přivítala mě mateřská náruč a bratrské sevření ruky. Začal jsem žít tak, jak jsem žil kdysi, než jsem odešel    
z domova. Zařizoval jsem nákupy a ostatní věci. Dostal jsem k užívání pokoj, kterému jsme jako děti říkávali 
Dětský pokoj. Byl jsem doma. U svých blízkých. Ocitl jsem se v dětství. Život plynul pokojně, až jsem 
narazil na máminy zápisky za posledních 15 let. Do doby, než jsem se odstěhoval. Četl jsem. Dychtivě jsem 
hltal svět, který si moje mama zapisovala a v němž jsem hrál roli i já. Nebyla to hlavní role, ani vedlejší, ale 
bylo toho dost. Pročítal jsem se svým životem viděným nikoli z ptačí perspektivy, ale pohledem svých 
nejbližších. „Pavel přišel nad ránem.“ Opět: „Dnes hádka s Pavlem“ atd.… Zápisky mi vyloudily úsměv na 
tváři, ale něco mi tu začalo docházet. Nic se nezměnilo, uvědomil jsem si. Od mého odstěhování se z domu 
jsem prakticky nezaznamenal žádný pokrok.  

Můj svět. Můj úspěšný svět měl trhlinu. Já do té doby dobrý společník, ze svého pohledu také 
přinejmenším princ večírků a zábavný člověk jsem dostal možnost uvidět svůj druhý obraz. Nedůtklivý, 
sobecký, téměř povrchní člověk.  

Blížily se Vánoce a s nimi i termín odkládaného vyšetření srdeční aorty. Rutinní záležitost, říkal jsem 
si. Výsledky dopadly špatně a mě čekalo čtrnáct dní nejistoty a čekání na potvrzovací testy. Do té doby 
jsem byl zvyklý každé ráno cvičit a třikrát týdně běhat. Čtrnáct dní jsem měl od doktora v podstatě 
povoleno jen ležet a chodit. A tak jsem ležel a chodil a zkoumal, co se vlastně děje. Objevil jsem spoustu, 
na první pohled, nezajímavých věcí. Objevil jsem například korejské romantické drama a korejský jazyk. 
Objevil jsem nový svět nehektického pohybu na posteli, jehož opak jsem do té doby vytvářel, a spočinul 
jsem v závětří ticha životní něžnosti rodinného krbu. Ano, Bůh do mého světa opravdu vstoupil, ale tím 
nejnepředpokládanějším způsobem. Zjevil se v maličkosti. V tichu. V lásce, s kterou mi máma 
připravovala večerní kakao. Zjevil se bez pomp. Bez rámusu. Zjevil se v slze dojetí mojí mámy, že jsem 
zase doma.  

Už bydlím zase zpátky na své adrese. U sebe. Prožíváme druhou vlnu této pandemie, potvrzovací testy 
dopadly lépe než první testy, ale těch téměř tři čtvrtě roku zpátky u „našich“ doslova obrátilo můj životní 
azimut zpátky o několik desítek stupňů. Byla to doba návratu. Oprášení starých křivd. Odpuštění. Byla to 
doba mateřské náruče. Náruče, do které jsem zavítal v této neobyčejné době. V době, ve které se mi zjevil 
Bůh.                      Pavel Šimčík 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Zdravím farníky od sv. Antonína a děkuju za všechny modlitby za moje uzdravení.  
Konečně mě propustili domů, ale jak říká Limonádový Joe: Bitva ještě není 
vybojována.              Libor H. 
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JAK  TO  ŠLO  S  MODLITBOU?  ZNÁTE  TO… 
 
Jestliže na začátku postní doby mnozí věřící očekávají probuzení svého duchovního života, na konci této 

doby si nejeden člověk povzdechne, že to nebylo nic moc, že si dal předsevzetí moc velká, nebo moc těžká, 
nebo od každého něco. Jeho (někdy oprávněný) smutek je ale důrazně překryt „tvrdou“ radostí vzkříšení. 

Prostě „aleluja“ výjimky nepřipouští. Hrob je prázdný, jde se dál! Co však dělat, když úsilí postní doby 
neproběhlo a radost Velikonoc nenastoupila? Vzdát se už napřed zápasu příštího roku, racionalizovat svůj 
smutek, potrestat se, zkoumat pokojně svou situaci a vyhodnotit ji před Jeho tváří? Co zvolit? Lidé k tomu 
přistupují různě… Tím se ukazuje duchovní život za oponou, a právě ten je důležitý.  

To, jak se člověk chová, když prožívá zátěž, zklamání ze sebe i okolního světa, je důležité poznat. 
K čemu mám blízko, co je mojí automatickou reakcí v době neútěchy? Duchovní autoři říkají, že kdyby 
každý rok dovedl člověk pojmenovat jednu svoji „chybu“ a svěřit ji Kristu, mohl by po několika letech 
s vděčností přijímat svůj růst. Kdo ale bojuje hned na všech frontách, nikdy neuvidí úspěch. Proč?  

Náročnost duchovního života tví v jeho částečné neviditelnosti. Kdo hraje na nějaký nástroj, ví, že sice 
může prodloužit svou lekci, ale za nějakou mez nejde, to by ho dovedlo k přetažení a namísto umění by se 
z hudby stal děs. Podobně sportovec pozná, kdy jej trénink vede k posunutí hranic a kdy k vyčerpání. 
Duchovní život je však náročnější, tam je člověk sám sobě trenérem i rozhodčím. Kdekdo má velké oči, 
velký cíl, plán však zůstane nehotový. To pak zabolí. Avšak ten, kdo v modlitbě hovoří s Bohem, nakonec 
dosáhne poklidného vztahu důvěry. Možná zde někomu zazní ono tajemné Pavlovo vyznání: „Když jsem 
slabý, tehdy jsem silný“ (2Kor 12,10).  

 
Během letošní postní doby byla ve farním kostele k vidění modlitební mapa naší farnosti. Ta se časem 

zaplňovala vlaječkami od těch, kteří se rozhodli, že pozvou Pána skrze svou modlitbu do životů svých 
sousedů. Promodlili jsme společně více než 80 ulic. Za to díky! 

 
Další možností bylo připojit se do skupinky modliteb za farnost pomocí malého závazku 20 minut tiché 

modlitby pro každý den. Tuto výzvu přijalo přes 30 farníků a patří jim poděkování za odhodlání vykročit do 
neznáma. 

 
Tyto dvě „kotvy“ mohly posloužit k růstu osobního vztahu s Pánem. Jejich cílem bylo budovat malý        

a pevný postoj modlitby, která není nikdy tolik vázána na místo, čas, pocity, úspěch, bolest či radost, ale            
v první řadě souvisí s duší a tělem toho, kdo jde s Pánem svým životem. 

 
Právě Nazaretský Mistr, který „prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí 

zkoušky“ (Žid 2,18). On je vzorem našeho duchovního života v době po prázdném hrobě. Jemu se 
svěřujeme s tím, co se nám během postní doby povedlo více nebo méně a podle něj kráčíme dále.             
O Veliké noci si totiž především připomínáme, že „Bůh tak miloval svět, že dal svého Jediného Syna, aby 
každý, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan3,16). Díky tomu smíme pokračovat v cestě dál        
a připomenout si, že více než „dokonalá“ modlitba je modlitba, která je statečně vytrvalá. 

Jiří Zeman, kaplan 
 

TY  JSI  SE  MNOU  A  NADE  VŠÍM… 
 
Popeleční středa. K obědu mám po polévce připravenou bramborovou kaši s vejcem. Manžel tuto 

kombinaci odmítá, chce alespoň uzeninu. Pokřtěný katolík, nepraktikující, s velkými (do historie) výhradami 
proti církvi. Snažím se mu vysvětlit, že Popeleční středa a Velký pátek jsou dnem přísného postu. „Do pátku 
daleko!“ Špalek salámu, který si přinesl, dává stranou, abych mu jej snad nechtěla vzít. Je mi smutno. Co 
mohu, Pane, dělat? „Je to Tvé rozhodnutí, ale také za Tebe zemřel Pán Ježíš na kříži, maso bychom si měli 
odepřít.“ Nemohu s ním sedět u jednoho stolu, usedám k počítači za jeho zády, jako že se teď podívám na 
aktuální mapu covidové pandemie, kde se ten den objevila vysoká čísla.  

Manžel balíček salámu nemůže najít. Dostává se varu, trvá na svém. Hledáme na kuchyňské lince,           
v chladničce, na stole, na dalším stole. Já pak už „soustředěně“ sedím u počítače, on to ještě nevzdává. 
Obědváme zády k sobě. A jak to dopadlo? Balíček zůstal netknutý na skřínce proti kuchyňské lince, kam jej 
manžel později odložil a kde jsme jej nehledali.  Věřím, že je i možné se dívat a nevidět. 

Irena Červenková 
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JEŽÍŠ  PŘED  KRÁLEM  HERODEM  (Lk  23, 6 – 12) 

 
„Haló, Jobe a Jonáši! Hned pojďte do paláce!“ Starší voják zavolal kluky, kteří pracovali na zahradě 

paláce. Job se postavil a trochu vzdychal, nebyl totiž zvyklý plít plevel. Také Jonáš ihned poslechl. „Takové 
hrabání není nic pro mne,“ zabručel, „pro to jsem se nedal do služeb králi, chci se stát vojákem.“ Když kluci 
přišli do paláce, už je tam očekávali. „Honem, umyjte se a oblečte si čistou tuniku! Král vás potřebuje 
v trůnním sále při soudním jednání. Chce tam mít všechny dvořany. Ale nemějte starost, má dnes obzvlášť 
dobrou náladu.“ Chlapci poslechli. 

Král Herodes Antipas byl údělným knížetem nad Galilejí. Ale nyní přišel do Jeruzaléma kvůli židovským 
svátkům Pascha. To znamenalo hodně práce pro všechny jeho sluhy a vojáky. A teď měli všichni 
neočekávanou přestávku, díky zvláštnímu přání krále. Všichni se tedy shromáždili v trůnním sále a bylo 
slyšet mručení a šeptání. „Copak se děje?“ zeptal se Job. Jeden strážce mu pošeptal: „Pilát posílá našemu 
králi jednoho zajatce, aby ho soudil. Je to neuvěřitelné, ale tento muž je z Galileje a Piláta obtěžuje. Tak ho 
z diplomatické zdvořilosti poslal k nám. Pro krále je to čest, těší se a očekává mimořádnou podívanou, 
možná dokonce i zázrak od toho rabína. Chtěl ho vidět už dřív, ale nikdy se mu to nepoštěstilo.“ 

Herodes přišel a posadil se na svůj trůn. Dnes výjimečně neměl nevrlý výraz v tváři, na který bylo 
služebnictvo zvyklé – vypadal neobvykle spokojeně. Tu přivedli římští vojáci zajatce. Byl spoután a bylo na 
něm vidět, že už byl zbit a týrán.  

Herodes mu hned začal klást otázky, ale tento spoutaný člověk mu neodpovídal. Ani se na něj nepodíval. 
Jonáš si myslel: „Neudělal by každý zajatec všechno pro to, aby se obhájil?“ Tento člověk mlčel. Velekněží 
a znalci Písma, kteří přišli s ním, na něj urputně žalovali. Když Herodes zjistil, že se jeho očekávání 
nenaplňují, změnil své chování: Dával obžalovanému jasně najevo své pohrdání. Vysmíval se rabínovi, ale 
ani pak nedostal žádnou odpověď. Jonáš si myslel: „To musí být silný muž, že si to nechá líbit a mlčí!“ 
Tento zajatec mu připadal mnohem lepší a ušlechtilejší než všichni přítomní, protože ti byli oškliví s tím 
posměchem, se kterým se do bezbranného pouštěli. Jonáš se podíval k Jobovi a všiml si, že ani on se 
neposmívá, jen se s údivem dívá. „Na tom všem je alespoň něco dobrého, toto gesto přátelství Pilátovi 
nezapomenu. Byli jsme úhlavními nepřáteli, ale teď jej pokládám za svého přítele,“ poznamenal Herodes, 
který nechtěl uznat svou prohru. Znalci Písma reptali mezi sebou. 

„Oblékněte tomu bláznovi posměšný oděv a vraťte ho zpět Pilátovi!“ Herodes pokynul na Joba a Jonáše. 
Kluci se rozběhli, aby našli posměšný oděv. Nemuseli dlouho hledat. Na smetišti ležel starý, špinavý            
a děravý ubrus. Ten přinesli Herodovi. „Přehoďte mu to jako plášť a odveďte ho zpět k Pilátovi do pevnosti 
Antonia. I když se Herodes tvářil, jako by všechno bylo v pořádku, přece svůj vztek jen těžko skrýval. 

„Co si myslíš o tom zajatci, který byl ráno v paláci?“ zeptal se Job svého kamaráda, než šli večer spát. 
„Určitě to nebyl zločinec,“ řekl Jonáš, „byl lepší a šlechetnější než všichni vojáci, žalobci i sám král Herodes!“ 
„Ano, taky jsem to tak cítil,“ řekl Job, „rád bych věděl, co se s ním stalo dál.“ Později se chlapci dozvěděli, že 
byl rabín ještě tentýž pátek popraven, že ale byl viděn tři dny poté zázračně opět živý.            Barbora Thielová 
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VZKAZ  OD  PAPEŽE  FRANTIŠKA 

 
Nemusíte být katolíky, abyste to pochopili! 

S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že: Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky 
za 30 €. Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako do peněženky za 30 EUR. Osamělost doma    
v 70 m2  je stejná jako ve 300 m2. 

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z materiálních věcí světa. Zda 
cestujete první třídou, nebo ekonomickou; na tom nezáleží, když letadlo spadne. 

Doufám, že si uvědomíte, že když máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se          
a zpívat, že to je to pravé štěstí. 

 
Pět nesporných skutečností štěstí: 

1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly šťastné, aby viděly hodnotu věcí, ne 
jejich cenu. 

2. Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to bylo jídlo. 
3. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí, i když existuje 100 důvodů, proč odejít, najde si důvod, proč 

zůstat. 
4. Jsou velké rozdíly mezi lidmi. Je špatné, že to chápe jen málo lidí. 
5. Byl jsi milován, když ses narodil, a budeš milován po smrti. Co je mezi tím, je na každém z nás. 
 

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a… přátelé. Udržujte 
je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. 

 
Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, nemůže žít věčně a nechce zemřít! 

 
Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas, snažte se, aby byl dán vaší rodině nebo přátelům. 

 
Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň jednomu členovi rodiny, příteli nebo kamarádovi!  

 
Možná můžeme něco změnit.                 Papež František (z internetové pošty) 

 
CO  S  VOLNÝM  ČASEM? 

 
Prožíváme zvláštní čas, dobu vykloubenou, bezčasí, ve kterém mnoho věcí neplatí, učíme se říkat 

"Plánuji být v sobotu na výletě" namísto dosavadního "Budu v sobotu na výletě", měníme plány a cíle. Já 
například jako fanatický cestovatel a poutník jsem musel vyměnit Patagonii a Ohňovou zemi za celkem 
zajímavou modrou značku z Kobylis do Malešic. A bylo to i levnější... 

Na druhou stranu máme více času na Pána Boha, díky telefonům a mailům na lidi kolem nás, můžeme 
sledovat zajímavé filmy (např. vizte www.aerovod.cz), můžeme poslouchat mnoho zajímavého v rádiu, ale 
hlavně na nás více než kdy jindy čekají knížky, trpělivě, vytrvale. A dovoluji si vám jako bývalý spolufarník 
doporučit 4 tituly, které mne v poslední době zaujaly a které mohu ze srdce doporučit: 

  
1. Petr Prokop Siostrzonek - Osudy. Vzpomínky arciopata břevnovského (a broumovského) na život      

v rodném Českém Těšíně, na studia a první duchovní "umístěnky" až po dobrodružné a dramatické období 
znovubudování benediktinské komunity v Břevnově. Vzpomínky na velké osobnosti, které prošly jeho 
životem a ovlivnily jeho život. 

2. Josef Prokeš - Pán se stará. Loňský čtyřicátník, aktuálně duchovní správce ve Vodňanech a na 
poutním Lomečku. Úvahy a přemýšlení mladého kněze o životě a víře s využitím apoštolské exhortace 
papeže Františka Radost z evangelia. 

3. Jan Rybář SJ - Rybář na poušti. Fejetony a zamyšlení v lednu zemřelého jezuity (89 let), který 
zaujme svým mladistvým duchem, názory na církev a pastoraci, jako kdyby mu nesedělo za krkem devět 
křížků, ale jen dva nebo tři. Mnoho lidí znepokojoval a dráždil svými názory, ale osobně vidím svět               
i křesťanství velmi podobně. Tak to zkuste a uvidíte, kam se zařadíte. 

4. Wendy Holden(ová), Zuzana Růžičková - Sto zázraků. Pro mne kniha roku. Fascinující život první 
dámy cembala od láskyplného dětství v Plzni přes hrůzu holocaustu až přes temná 50. léta k výšinám 
hudebního mistrovství. A to vše v úžasné skromnosti, střízlivosti a s milujícím manželem Viktorem 
Kalabisem.  Britská  autorka  strávila  se Zuzanou  Růžičkovou  stovky  hodin,  studovala  její  život v detailu 
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a výsledkem je skvělé dílo, které vás nepustí až s poslední stránkou. Kniha byla dokončena 5 dnů před 
odchodem ZR na věčnost v roce 2017... 

A jako bonus doporučuji polský film Corpus Christi (také dostupný na www.aerovod.cz), který byl loni 
Oscarovým finalistou a který vás také nenechá v klidu. Navíc s vědomím, že příběh vychází ze skutečné 
historie, kdy propuštěný mladý delikvent se vydává za katolického kněze a do zapadlé vsi na východě Polska 
přináší velkou změnu. 

  
Tak přeji všem u sv. Antonína mnoho dobrého, třeba s knížkou v ruce, držme se, vydržme a doufejme, že 

z této doby vyjdeme o něco poučenější, skromnější a pokornější. 
Zdraví všem přeje            Petr Novák 
 

NÁBOŽKO  V  PŘÍRODĚ 
 
Dvě největší „nechci“ dětí v době mimořádného stavu: 

„nechci ani na minutu od počítače“ (na začátku doby covidové)  
„nechci už ani minutu u počítače“   (po roce doby covidové) 

 

 
Už umíte všechny modlitby z kancionálu a YOUCATU, znáte růženec i řecky či francouzsky a opravujete 

rodiče, když nepřesně citují pasáže Písma při modlitbě? Dovedete už zacházet s elektronickým breviářem a znáte 
zbožné appky, které vyšly od Afriky po Grónsko? Dokážete silou vůle zapálit svíčku ve vedlejším pokoji? 

Pak je načase jít se modlit také ven a nadýchat se jarního vzduchu! Tyto dny prověřují nejen lidskou 
schopnost se učit, ale i věřit a věřit osobně. Růst navzdory těžkým okolnostem. 

Pro nadcházející velikonoční dobu nabízíme pokusně „nábožko v přírodě“. 
Počínaje nedělí Kristova vzkříšení, tedy 4. dubnem, bude každou neděli až do 23. května včetně (to je Slavnost 
seslání Ducha svatého) při všech nedělních bohoslužbách (tedy na té sobotní a čtyřech nedělních) ohlášeno, kde 
se ve Stromovce ukrývá stanoviště s úkolem, který může pomoci vaší životní cestě s Pánem Ježíšem. 

Stanoviště bude aktivní každou středu od 16.00h do 16.30h (první tedy 7. dubna; poslední 26. května). 
Co vás čeká, se dozvíte právě tam! Můžete se těšit, my se těšíme už nyní!  

 
S Pánem Bohem a pozdravy všem doma, kdo to s vámi vydrželi! 😊        Jiří a Jiří (jeden Beran, jeden Zeman) 

 
PS1: Pokud budou pravidla PES dovolovat farní katecheze, tato událost neproběhne. 
PS2: Mladším dětem doporučujeme domluvit se mezi sebou a přijít ve dvojicích nebo ve trojicích, případně 
s doprovodem někoho staršího.  
PS3: Událost je určena pro návštěvníky farních katechezí, kteří se přihlásili na začátku tohoto školního roku 
do 2. až 9. třídy. 

 
SETKÁNÍ  S  DĚTMI 

 
Zalévala jsem kytky na chodbě a potkám malou holčičku, kterou neznám. „Čípak jsi?“ zeptám se postaru, 

jak my, starší, jsme zvyklí zapřádat hovory s obyvateli domu. 
„Já jsem Tonička Nosálková“. Změřím si holčičku zkoumavým pohledem a zjišťuju, že ji vlastně znám, 

ale dlouho jsem ji neviděla, takže vyrostla, a jak to u dětí bývá, k nepoznání se mi změnila. 
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Začaly jsme si povídat: O tom, že na každém patře jsou dva byty, ale u nich nahoře jsou jinak, tatínek, který 

je v angažmá ve stejném divadle jako jsem byla já, už s nimi nebydlí a venku že už je teplo, ale fouká vítr a ona 
ráda chodí do šestého patra pěšky, zkrátka, pověděly jsme si toho dost a dost a já cítila, že holčička je ráda za 
každou hloupost, která vypadne z mých nevymáchaných úst, a že by si takhle na schodech povídala ještě 
dlouho, kdyby na ni maminka (maminka je produkční!) nečekala, že pojedou do Stromovky na kola. 

„Tak se měj, Toničko,“ řekla jsem. „A někdy přijď… no na kafíčko ne, ale třeba na čaj a budeme si 
povídat.“ Zkoumavě se na mě zahleděla, nejspíš pod dojmem příkazů z domova o zneužívání malých 
holčiček, a pak taktně dodala, nahlížejíc mi do bytu: „Máš hezký kamna.“ 

„No jo, starý. A linka taky.“ Ale když ještě chvilku vydržím, bude to starožitnost, dodala jsem v duchu už 
sama pro sebe. Tonička se usmála a líbezně naše setkání shrnula: „Ale hezky jsme si popovídaly!“ Němě 
jsem přikývla. Děti jsou prý dneska úplně jiné! Vysedávají u počítače a celý den hrají nějaké hry, jsou 
deprivované, trpí sociálními fóbiemi, protože nechodí do školy, a vůbec jsou úplně jiné, zaměřené 
technickým směrem… Nevím, Tonička z našeho domu je dítě, kterým jsem byla kdysi i já. Taky jsem si ráda 
povídala se staršími cizími osobami, které měly na povídání dost času. Rychle jsem chtěla ještě dodat, aby 
někdy zašla do kostela na Štrosu, protože ten má stejné jméno jako ona, ale Tonička můj „apoštolát“ opět 
líbezně předběhla: „Ale nezapomeneš na mě, viď?“ Se zatajeným dechem jsem odpověděla: „To víš, že ne… 
Bydlíme přece v jednom domě…“                       Věra Eliášková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O  SV.  JOSEFOVI 

 
Letošní rok vyhlásil papež František jako Jubilejní rok sv. Josefa, aby se důstojně oslavilo 150. výročí 

dne, kdy byl sv. Josef vyhlášen patronem katolické církve. Připomeňme si tohoto světce, nejbližšího člověka 
našeho Pána Ježíše.              ve 

 
Co se týče Josefova povolání, hovoří se o něm v Mt 13,55, kde je Ježíš označen jako „syn tesařův“. Ježíš 

se tedy vyučil řemeslu u Josefa a po jeho smrti v práci tesaře pokračoval. Zdá se, že Josefova rodina na tom 
byla docela dobře: v blahobytu určitě nežili, ale Josef a Marie si mohli dovolit například každoroční pouť do 
Jeruzaléma.  

Zvláštní pozornost věnuje Mariinu manželovi evangelista Matouš, který nám předkládá velmi výstižný, 
nezapomenutelný Josefův portrét. Matouš líčí, jak Josef, poté, co se dověděl, že jeho snoubenka je těhotná, 
chtěl tuto situaci přesahující jeho chápání vyřešit co možná ohleduplně. Mladé ženě, kterou hluboce miloval, 
a onomu tajemnému dítěti, jež čekala, nechtěl svou přítomnost vnucovat: „Protože její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl tajně se s ní rozejít.“ Právě proto, že byl „spravedlivý“ – tedy 
připraven plnit Boží vůli – uposlechl Josef zanedlouho Boží slovo, svůj život zasvětil Božímu záměru, který 
ho zcela přesahoval, a Marii vzal k sobě. Josefova spravedlnost nespočívá v pečlivém dodržování přikázání, 
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je to nikdy nepřestávající hledání Boží vůle a její poslušné přijímání. Touto dokonalou poslušností začíná pro 
Josefa nový život, jakého se nikdy nenadál: život, v němž se postupně vyjeví hluboký smysl jeho manželství    

a otcovství. Své ženě bude věrným manželem a jejímu dítěti 
dobrým a zodpovědným otcem. A Josef ze svých zásad nikdy 
neslevil, nikdy necouvl, nikdy se neohlížel na vlastní pohodlí        
a bezpečí, ale vzal k sobě dítě i Marii, a stal se tak pro ně živým, 
viditelným symbolem Boha – dobrého Otce, který se o všechny 
stará. A právě o takovém Bohu Otci bude Ježíš později mluvit 
v evangeliu. 

V dalších vyprávěních z doby Ježíšova dětství nacházíme Josefa 
vždy hned vedle Marie. Jako její manžel s ní vše sdílí a je jí 
nablízku při Ježíšově narození, při obřezání, při uvedení do chrámu  
i při hledání dvanáctiletého Ježíše, jehož pak společně nacházejí 
v chrámu mezi učenci. Josefova přítomnost po Mariině boku 
naznačuje, že si byli velmi blízcí a že se ze všech sil snažili, aby 
jejich rodina hledala ve všem především Boží vůli a poslouchala 
Boží zákon. Josef se chová jako správná „hlava rodiny.“ Nejde mu  
o to, mít v rukou moc, ale chce členům rodiny, která mu byla 
svěřena, ze všech sil pomáhat, aby naplnili své vlastní poslání. Právě 
proto Lukáš, jemuž je dobře znám pravý původ Mariina syna, 
neváhá Josefa dvakrát označit jako „Ježíšova otce.“ 

Obrázek nakreslila Sofie Ryantová     
V Nazaretě pak Josef z evangelií mizí. V souvislosti s Ježíšovým veřejným působením se o něm 

evangelia už nezmiňují. Odtud tradice vyvozuje, že Josef zemřel v kruhu své rodiny, v přítomnosti Ježíše      
a své manželky Marie. Právě proto, jako ten, komu se na cestu do věčnosti dostalo té nejvyšší možné útěchy, 
se stal patronem umírajících. Josefově nemoci a smrti věnuje zvláštní pozornost křesťanský apokryf              
z 5. století známý jako „Příběh tesaře Josefa.“ 

 
SV.  HELENA  NACHÁZÍ  KRISTŮV  KŘÍŽ 

 
Když Ježíš skonal, byl sňat z kříže, zavinut do pláten a uložen do hrobu. Jeho kříž byl spolu s kříži obou 

lotrů vhozen do skalní rozsedliny na golgotském pahorku a poté zasypán hlínou a sutí, aby se k němu 
křesťané nemohli dostat. Dlouhá staletí nebylo nalezení svatého kříže, na němž byl Syn Boží ukřižován, 
myslitelné. Po potlačeném povstání Bar Kochby v roce 132 potrestal císař Hadrián Židy mj. tím, že 
z Jeruzaléma vytvořil pohanské město. Na místě Ježíšova umučení vystavěl chrámy zasvěcené pohanským 
bohům Jupiterovi a Venuši.  

Teprve po necelých dvou staletích od této události – už po vyhlášení tzv. milánského ediktu – si úkol najít 
drahocennou relikvii vytyčila císařovna Helena, matka Konstantina Velikého. Když se Konstantin, jenž 
nebyl křesťanským vladařem, v roce 312 chystal k rozhodující bitvě o císařský trůn, kterou měl svést se 
svým protivníkem Maxentiem, prosil Boha o pomoc. Podle tradice měl na obloze spatřit světelný kříž 
lemovaný nápisem „V tomto znamení zvítězíš“. Umístil proto kříž na svoji standartu a skutečně Maxentia 
slavně porazil. Rok na to vydal tento římský císař, ve snaze posílit křesťanství ve všech provinciích impéria, 
edikt, jímž se skončilo dlouholeté pronásledování. Křest přijala i císařovna Helena. V roce 326, kdy už byla 
pokročilého věku (bylo jí kolem osmdesáti let), se vypravila na pouť do Jeruzaléma. Předsevzala si najít Boží 
hrob a strhnout pohanské svatyně, jež znesvěcovaly místo umučení Páně. Císařovna měla vidění, že právě jí 
bude dáno hrob i Kříž našeho Pána objevit. Císařovna věděla, že Židé ukryli kříž ve skalní rozsedlině. Místo, 
kde se měl nacházet, znala jen hrstka vyvolených z jejich řad. Jedním z nich byl Žid jménem Jidáš (v církvi 
uctívaný jako Jidáš Kyriakos). Pohnut Boží milostí prozradil místo, kde bylo třeba kopat. Skutečně byly 
nalezeny tři kříže, a jelikož se tabulka hovořící o Ježíšově obvinění uvolnila, vyvstal problém s jejich 
identifikací. Podle některých pramenů měl sám Bůh vnuknout sv. Makariovi, jeruzalémskému biskupovi, 
aby všechny tři kříže přinesl k lůžku jedné umírající ženy stižené malomocenstvím. První dva kříže neměly 
na stav nemocné žádný vliv, avšak dotyk toho třetího způsobil její uzdravení. Na základě zázraku se došlo    
k závěru, že se muselo jednat o Kříž našeho Spasitele.  Na místě  nalezení  Spasitelova  Kříže byla vztyčena 
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bazilika Ad Crucem (Umučení Páně). Na výročí jejího posvěcení se každoročně slaví svátek Povýšení 
svatého kříže. 

Helena měla obrovský vliv na obrácení svého syna. Jak uvádějí historikové, nebyl žádným bohabojným 
člověkem. Většinu svého života strávil na bitevním poli a dlouho otálel s přijetím křtu. Pokřtít se nechal až 
na smrtelném loži. 

Relikvii, na které umřel náš Pán, ukořistili v roce 614 Peršané napadnuvší svatou zemi. Po porážce od 
císaře Heraklia ji pak vrátili zpět. Podle jiného podání ukořistili Peršané pouze jednu část Kříže, ve 
čtvrtém století byl totiž rozdělen a jeho části byly následně rozeslány do nejdůležitějších míst 
křesťanského kultu. Největší část Kříže se v současnosti nachází v katedrále sv. Michala a sv. Guduly 
v Bruselu. Ve svatopetrské bazilice v Římě je uchován fragment relikvie, kterou kdysi nosívali na hrudi 
byzantští císařové. Zlomek této vzácné relikvie můžeme uctívat i my, je uložen např. ve svatovítské kapli 
sv. Kříže. Zvláštní pozornost v tomto ohledu si zaslouží kniha Charlese Rohaulta do Fleury „Mémoire sur 
les instruments de las Pasion“. Autor díky titánské práci sepsal seznam všech relikvií svatého kříže             
a navzdory tvrzením mnoha protestantů a racionalistů dokázal, že se zachované úlomky kříže dohromady 
svým objemem nejenže nevyrovnají „bitevní lodi“, jak výše zmínění tvrdí, ale netvoří ani třetinu objemu 
skutečného kříže, jehož výška podle všeho dosahovala tří nebo čtyř metrů a jeho příčné břevno mělo 
zhruba dva metry. Předpokládáme-li, že kříž byl, jak se domnívá řada vědců, zhotoven z borového dřeva   
a že vážil kolem 75 kilogramů, pak jeho objem musel být zhruba 178 000 000 mm3. Avšak celkový objem 
dochovaných relikvií nepřekračuje 4 000 000 m3, takže, i když zohledníme úlomky, které se ztratily nebo 
nemohly být započteny do výpočtů z nejrůznějších důvodů, jsme stále ještě velmi daleko do 
178 000 000mm3, tedy objemu svatého Kříže. 

Sv. Kanisius na otázku, proč je užitečné uctívat sv. Kříž a dělat znamení kříže, ve svém Velkém 
katechismu mimo jiné říká: „Abychom požehnaněji začínali a většího zdaru ve všem našem konání došli, 
chápeme se této skvělé trofeje kříže a chtějíce zvítěziti v tomto znamení neváháme často říkati: „Ve jménu 
Otce, i Syna, i Ducha svatého.“           Převzato z Przymierze z Maryja, 2013/4, překlad Libor Rösner 

 
VĚTY  K  ROZJÍMÁNÍ,  Z NEDĚLNÍ  RADOSTNÉ  ZVĚSTI 

 
Na současné době většině z nás právem vadí oddělení od společenství. Když se vrátím k myšlence 

nedělního evangelia, zakusím jednotu s ostatními. Na radu dobré duše, jedné z vás, uvádím pokračování 
tajemství desátků, která sestavil prof. Peter B. Steiner a která vycházejí z letošního nedělního cyklu B.  

 
Neděle velikonoční (4. 4.) …který se ukázal Marii Magdaleně jako Vzkříšený z mrtvých  

Druhá neděle velikonoční (11. 4.) …který řekl svým učedníkům: jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. 

Třetí neděle velikonoční (18. 4.) …jehož jméno bude zvěstováno všem národům.  

Čtvrtá neděle velikonoční (25. 4.) …který jako dobrý pastýř odevzdává svůj život. 

Pátá neděle velikonoční (2. 5.) …který je vinným kmenem a my jeho ratolestmi. 

Šestá neděle velikonoční (9. 5.) …který nás povolal k vzájemné lásce. 

Sedmá neděle velikonoční (16. 5.) …který nám zjevil nebeského Otce. 

Seslání Ducha sv. (23. 5.) …který nám přislíbil Ducha pravdy.  
 
Mohu přemýšlet: kdo seděl v neděli vedle mě (zleva, zprava) a spolu s ním se vrátit během týdne             

k nedělnímu tématu. Kromě obvyklých tajemství tak nedělní evangelium rezonuje po celý týden. 
Jiří Beran, jáhen 

 
ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  18.  BŘEZNA  2021 

 
Pastorační rada farnosti se vzhledem k protiepidemickým opatřením opět sešla v kostele sv. Antonína. 
 
 Hlavním bodem programu byla příprava na slavení Velikonoc. Po zvážení různých možností a při 

dodržování současných omezení dospěla PRF k rozvrhu bohoslužeb, který je přehledně uveden na první 
stránce Farních listů. Komentář faráře P. Semely k účasti na obřadech je uveden na poslední stránce FL. 
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MILÉ  DĚTI,  MALÉ  I  VELKÉ 

 
Jako každoročně i letos Vás zvu na klapání a řehtání. Není to pouze zašlý lidový zvyk. V době, kdy na 

znamení smutku nad utrpením Pána Ježíše nezvoní zvony, odměřuje polední čas zvuk drásající a připomínající 
Pánovy těžké chvíle i zradu. 

Na Velký pátek se sejdeme v 11.45 v kostele u obrazu Pána v Getsemanské zahradě ke společné modlitbě. 
Na Bílou sobotu ve stejnou dobu tamtéž, ale u scény, zobrazující hrob, do kterého byl Ježíš položen. Potom 
oznámíme řehtačkami a klapačkami ztichlému náměstí poledne. Pokud tyto nástroje nemáte, zapůjčím Vám 
pravé řehtačky liturgické. A tak můžete-li, vstaňte od svých počítačů a přijďte!        Jiří Beran, jáhen 

 
KOMENTÁŘ  K  ÚČASTI  NA  VELIKONOČNÍCH  BOHOSLUŽBÁCH 

 
Bratři a sestry,  

hodnocení současné situace z hlediska prožívání velikonočních svátků se podobá tradiční otázce, zda je 
sklenice poloprázdná nebo poloplná. Mnohá omezení se nás i letos nepochybně dotknou, zároveň budou 
možnosti slavení Velikonoc určitě lepší než vloni. Pro bohoslužby bude nejspíš platit současné omezení 
počtu účastníků na 10% míst k sezení, v případě našeho kostela to znamená cca 30 lidí, do čehož se 
nepočítají ministranti, zpěváci a další služebníci potřební k důstojnému slavení liturgie. Pastorační rada 
farnosti se shodla na následujících principech. 
 
Chceme, nakolik to je možné, dodržet platná epidemická opatření. Z toho je zřejmé, že není možné, abychom 
se všichni zúčastnili všech bohoslužeb, na kterých bychom byli rádi. Zároveň jsme se snažili nabídnout 
možnost prožití velikonočního tridua různým způsobem co nejširšímu množství věřících. Jak to tedy bude    
v naší farnosti? 
 
Na Zelený čtvrtek budeme slavit mši svatou na památku Večeře Páně v 18 hodin, po mši bude adorace          
v Getsemanské zahradě s možností přijmout svátost Těla a Krve Páně v 19:30, 20:00 a ve 20:30. Prosím, 
rozmístněme se rovnoměrně během celého večera. Věřím, že se nám to povede jako o předchozích nedělích.  
 
Na Velký pátek bude možnost zúčastnit se dvakrát Křížové cesty s následným přijetím sv. přijímání ve 12    
a v 15 hodin, v 18 hodin budeme slavit velkopáteční obřady. Prosím, vyberte si, zda se zúčastníte křížové 
cesty nebo velkopátečních obřadů. 
 
Velikonoční vigilií (v našem kostele letos od 19 hodin) začíná oslava vzkříšení Páně. Vezměme proto vigilii 
a mše na hod Boží velikonoční (v 8, 10, 11, 18 hodin) dohromady a vyberte si jednu, které se zúčastníte. 
Tedy pokud půjdete na vigilii, dejte na Hod Boží možnost přijít na bohoslužbu někomu dalšímu, nebo 
naopak pokud chcete být na mši v neděli, oslavte jiným způsobem vigilii. 
 
Věřím, že se na bohoslužbách rozumně vystřídáme. Využijme i dalších možností, jak Velikonoce prožít. 
Přenosy bohoslužeb budou jak v televizi, tak na internetu. Pokud byste chtěli být spojeni s arcidiecézí, přímé 
přenosy z katedrály je možné sledovat na www.katedrala.tv. Na stránkách www.liturgie.cz pak najdete 
podněty pro slavení v rodinách.  
 
Na nově založeném youtube kanálu kostela sv. Antonína budeme uveřejňovat záznamy 
homilií. Pro zobrazení na youtube kostela použijte níže uvedenou adresu nebo qr kód.  
https://www.youtube.com/channel/UC86yDUbD9wJdB8VdnQyo_8Q  
 
Požehnané prožití Velikonoc přeje Pavel Semela, farář  
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