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Všechno roste, jen já krním 
 
Drazí farní přátelé, 
ve dny,  kdy  jsou psány  tyto  řádky,  všechno okolo nás  roste. Rostou  květy  kaštanů 
a třešní,  roste  tráva  jako  po  dešti,  roste  státní  dluh,  roste  únava,  roste  i nová 
generace dětí, a konečně roste radost dětí (dalších lidí?) ze světa.          48 
Také pozorujeme rostoucí úlevu s postupným uvolňováním opatření proti epidemii.  
Velký  růst  je  ještě možné  zaznamenat  v častém  nezájmu  číst  cokoliv,  co  nebliká, 
nehlučí a není kratší než 200 slov. 
Jedna skutečnost  je, že něco roste, druhá otázka pak  je,  jakým směrem to roste. To 
první se děje nezastavitelně, druhé je ovlivnitelné. Aby se nestalo, že člověk     106 
bude růst pozorovat, a přitom sám nevydá plody, nabízí se pro tyto dny Mariin vzor 
modlitby.  
V květnu  si  ji  připomínáme  nejprve  jako  Prostřednici  dobra  (milosti)  –  vždyť 
souhlasila  s  jen málo  vysvětleným  plánem  Otce  o  příchodu  Syna  svým  fiat.  Také 
uvažujeme nad jejím rozhovorem s dětmi v Portugalsku (Fatimě) o překonání     158 
zla v roce 1917.  
Myslíme také na to, co to znamená, že je titulována jako Pomocnice křesťanů, a jak 
my můžeme  býti  nápomocni  bratřím  a  sestrám  k růstu  víry. Konečně  se  radujeme 
s Alžbětou z rodinných vztahů o svátku Navštívení Panny Marie a po slavnosti Seslání 
Ducha svatého uvažujeme nad tím, co přináší církvi to, že papež zavedl od roku     219 
2018 pro celou církev památku Panny Marie Matky církve.  
 
Tyto  svátky  nám  pomáhají  růst  v pokojné  křesťany,  jejichž  srdce  je  pevné,  doufá 
v Hospodina (Přísl 3,5), kteří se snaží biblicky řečeno přinášet užitek, a to užitek trvalý 
(srov. Jan 15). 
 
K věrnému růstu a síle překonávat denní obtíže rád ve spojení s P. Pavlem a jáhnem 
Jiřím žehná 
 

Jiří Zeman, kaplan                       text má 285 slov 
 

 
PRAVIDELNÉ  BOHOSLUŽBY  V  KOSTELE  SV.  ANTONÍNA:  
 
Neděle:   8h  10h  11h 18h  

 
Všední dny:       18h  ve čtvrtek navíc v poledne ve 12h 

 
Kostel je otevřen:  pondělí až pátek   10  až  19h 

sobota     17  až  19h 
neděle   7  až  12h   a   17  až  19h 
 

Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše svaté. 
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VELIKONOČNÍ  POZDRAV  Z  PANDEMIE 

 
Ve svatém týdnu jsem byla na modlitbách (středa, 17 hodin) na Staroměstském náměstí. Bílé kříže na 

dlažbě, svíčičky, květiny, jména. Řada postávajících mladých lidí. Pohled k zamyšlení. (Dosud zůstalo jedno 
pietní místo se srdcem z červených kahánků kolem.) 

Uprostřed Panna Maria na sloupu, na schodech podstavce dvě zasklené tabulky (vyjímám): 
PANDEMIE JE VAROVÁNÍ 

ZNAMENÍ ČASU A VÝZVA KE ZMĚNĚ ŽIVOTA 
 

NEMŮŽETE DO NEKONEČNA ŠLAPAT PO HODNOTÁCH, 
KTERÉ SE ZDE BUDOVALY PO CELÁ STALETÍ. 

 
„NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ“ 

(FATIMA 13. 7. 1917) 
 
Každý den nám nabízí novou příležitost, novou možnost … Zapojme se aktivně do obnovy a podpory naší 
zraněné společnosti.                                                                      Papež František: encyklika Fratelli tutti 
 
A co říká Matka Boží Panna Maria v modlitbě za Prahu a český národ, která se mi svého času dostala do 
ruky z jedné tradiční májové mariánské pouti Prahou? Nepodařilo se mi vypátrat zdroj, ale myslím si, že 
oněm slovům můžeme uvěřit.  
 

Milý Ježíši, Synu můj a Synu živého Boha, jsi nejmenší mezi králi, ale největší svou mocí. Tvá moc je v tvé 
lásce, která je věčná. Když jsem s tebou chodila v Betlémě, nikdo tě nechtěl přijmout, jen studená jeskyně.        
A když přešla staletí, svěřila jsem tvé dětství tomuto velikému městu. A tak jako v Betlémě i dnes je mnoho 
chladu v lidských srdcích. Ježíši, tento národ potřebuje teplo a něhu tvé lásky. Prosím tě, přijď, Malý králi, 
s poklady svého milosrdenství a rozehřej svou láskou a něžností každé srdce. Přijď a daruj tomuto národu 
usmíření, pokoj, lásku, víru i odpuštění. Čím více tě budou uctívat jako dítě, tím více jim budeš žehnat. Vždyť 
tvůj Zástupce na zemi jim v tom dal dobrý příklad modlitbou „Klanění“. I já se ti klaním, můj Králi. Nosila 
jsem tě pod svým srdcem, mám tě ve svém srdci a přebývám uprostřed Nejsvětější Trojice. Vím, že už svítá nad 
tímto městem a brzy tvé světlo lásky pokryje celou zem. Děkuji ti, Ježíši, že jsi vyslyšel mou prosbu za tento 
národ. Neboť ty jsi Bůh a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého v tomto čase až na věky. Amen. 
 

Dodávám: V to doufáme. Ovšem v Božím časovém měřítku.       Irena Červenková 
 

SLAVNOSTNÍ  VÝZDOBA  KOSTELA  SV.  ANTONÍNA  NA SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Poděkování patří všem, kdo přispěli k hluboce duchovnímu a slavnostnímu rázu velikonočních bohoslužeb. 
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ZMRTVÝCHVSTALÝ  JEŽÍŠ  A  MARIE  MAGDALSKÁ  (Jan 20, 11-16) 

 
Ráno bylo nádherné! Ester spěchala se svým košem k zahradě u Golgoty, aby nasbírala byliny. Ani se 

nepodívala na vrchol malého kopce, protože před 2 dny se tam stalo něco strašného. Na to raději ani nechtěla 
myslet. To se nebe zatemnilo uprostřed dne. Ale dnes svítilo slunce. Zatím nebylo vidět, teprve vycházelo. 
Ester se radovala. Určitě rychle najde byliny, které táta potřebuje. Táta měl obchod s bylinami, obzvlášť 
s takovými, které se používají při pohřbech. Včera večer řekl Ester: „Musíme rychle doplnit naše zásoby. 
Ještě včera odpoledne skoupil jeden pán všechny masti, které jsme měli, asi 100 liber. A v předchozích 
dnech koupily ženy z Galileje také mnoho, ještě nikdy jsme neměli tak dobrý obchod! Jsem rád, ale teď 
musíme být pilní a namíchat další byliny. K tomu potřebuji mátu, aloe a šafrán. Prosím, nasbírej zítra ráno 
tolik, kolik toho najdeš!“ „Ano, táto!“ 

Tak šla Ester na své nejmilejší místo, to byla ta zahrada na západ od Jeruzaléma. Tam skoro nikdo 
nechodil. Většinou tam mohla nerušeně sbírat. Možná to souviselo s blízkostí kopce, který byl nazýván 
“lebka“, protože se tam konaly popravy. Také si tam v poslední době někdo nechal vybudovat novou hrobku 
ve skále. To bylo Ester nepříjemné, proto se pohybovala pokud možno co nejdále od tohoto místa. Naštěstí 
byla zahrada dost veliká.  

Dnes ale nebyla sama. Když míjela hrob, spěšně a v sedmimetrové vzdálenosti, jak to předepisoval zákon, 
slyšela někoho plakat a vzlykat. Zastavila se a slyšela hlasy. Někdo, kdo byl zřejmě v hrobě, se zeptal: 
„Ženo, proč pláčeš?“ Před hrobem stála žena a odpověděla: „Někdo mi vzal Pána a nevím, kam ho položil.“ 
Žena se otočila, jako by někoho hledala v zahradě. Ester se schovala v křoví. Nechtěla být viděna. Skrze listí 
viděla, že tam byl ještě někdo, kdo se ženou mluvil. Možná to byl zahradník. I on se zeptal: „Ženo, proč 
pláčeš? Koho hledáš?“ Žena odpověděla: „Pane, pokud jsi ho odnesl, tak mi řekni, kam jsi ho položil, abych 
ho mohla přinést!“ Muž jí řekl: „Maria!“ Tu se na něj podívala a Ester uslyšela radostný výkřik: „Rabbuni!“ 
Žena poklekla před mužem a napřáhla ruce. Ale rabbuni nedovolil, aby se ho dotkla. Řekl jí: „Nezadržuj mě! 
Neboť jsem ještě nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: Jdu ke svému Otci a k vašemu 
Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu!“ Žena hned poslechla. Vstala a spěšně opouštěla zahradu, utíkala     
a poskakovala jako dítě. Ester se divila. Jaká to byla změna! Nejdřív hledání a slzy, potom tolik radosti! Kdo 
to byl, tento rabbuni, který to způsobil jediným svým slovem? „Marie!“ řekl, a to bylo jistě jméno té ženy. 
Ale když se Ester chtěla na něj podívat zblízka, už byl pryč. Neviděla ho odcházet. Ester tomu všemu 
nerozuměla, ale i ona pocítila najednou velkou radost ve svém srdci. Nevěděla, odkud se tato radost vzala. 
Jistě, rychle našla své byliny, ptáci zpívali, sluníčko vyšlo, to všechno očekávala - ale radost, kterou pocítila 
ve svém srdci, byla něčím zvláštním. Bylo to tak, jako by celý svět dostal vzácný dar. 

Barbora Thielová 
 

VĚTY  K ROZJÍMÁNÍ,  Z NEDĚLNÍHO  EVANGELIA 
 

Když se vrátím k myšlence nedělního evangelia, zakusím v rozjímavé modlitbě růžence jednotu s ostatními. 
Na Vaše přání překládám další tajemství desátků, které sestavil prof. Peter B. Steiner a které vycházejí 
z letošního nedělního cyklu B. 
  

Neděle Nejsv. Trojice (30.5.) …který nás pověřil křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 
10. neděle v mezidobí (6.6.) … který nám řekl: kdo plní vůli mého Otce, je můj bratr, sestra i matka  
11. neděle v mezidobí (13.6.) …který přirovnal království Boží k poli s pšeničným zrnem i plevelem 
12. neděle v mezidobí (20.6.) …který svým slovem utišil bouři na jezeře 
13. neděle v mezidobí (27.6.) …který dceru Jairovu probudil k životu 
14. neděle v mezidobí (4.7.) …který v synagoze v Nazaretě učil a byl   posluchači odmítnut 
15. neděle v mezidobí(11.7.) …který vyslal své učedníky bez peněz a bez prostředků 
16. neděle v mezidobí (18.7.) …který učil zástupy u Genezaretského jezera  
17. neděle v mezidobí (25.7.) …který nasytil pět tisíc mužů pěti chleby a dvěma rybami 

 
Další pokračování si jistě vytvoříte po naslouchání nedělní radostné zvěsti sami. Je krásné, když 

mohu o nedělním evangeliu meditovat ve dnech všedních…          Jiří Beran, jáhen 
 

Kromě obvyklých tajemství tak nedělní evangelium rezonuje po celý týden. 
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OSLAVY  A  PODĚKOVÁNÍ 

 

 
21. dubna oslavila naše dlouholetá farnice paní Marie Pacovská své devadesátiny. Na oslavy přijela ze 
Strážnice i její sestra – dvojče – Františka. Byla za ně obětována mše svatá, děvčata dostala krásné kytice     
a P. Jiří jim pogratuloval. Františka, která bydlí stále ve Strážnici, poznamenala, že to by se jim ve Strážnici 
nestalo. Ale na druhou stranu se už těšila domů. Prý se tady v Praze moc spěchá a je tu moc hluku. Zkrátka: 
doma je doma. 
 
 
 
27. dubna oslavili manželé 
Šponarovi 25. výročí sňatku. 
Nevěstě to slušelo, přišly        
i všechny jejich děti, a man-
želé tak vlili optimismus do 
srdcí všem, kteří pomýšlejí  
na sňatek, ale bojí se této 
adrenalinové záležitosti, jak 
se v homilii vyjádřil náš pan 
kaplan. 
 
 

 
 
Rád bych poděkoval všem, kteří na mě myslili a modlili se, když jsem 
s infarktem a zápalem plic skončil v nemocnici. Bohu díky, jsem z nemocnice 
doma – tedy na venkově u rodiny syna, kde se o mě spolu s mojí manželkou 
Martou při rekonvalescenci pěkně starají. A domácí kocour nás doprovází na 
krátké procházky.        Václav Hrček 
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O  DOBROTĚ 

 
Náš svět tak zcyničtěl, že slovo dobrota vymizelo z našeho slovníku a označuje se jím pouze dobré jídlo. 

Přece však nelze žádným jiným slovem, které by méně tahalo za uši, nahradit.       ve 
 
Člověk je sice slabý tvor a podléhá často v životních pohromách, má však sílu, která ho činí vládcem 

srdcí. Je to schopnost učinit svět šťastným nebo alespoň zmírnit tíži utrpení tak, aby nynější svět nabyl rázu 
zcela jiného. Tato síla se jmenuje dobrota. 

Dobrota pomáhá všem a roznáší radost. Má na světě velký úkol. Pro většinu lidí je život skoro 
nesnesitelný a tady je úkolem dobroty, aby životní břímě mírnila. Dobrota netušenou silou probouzí dobrou 
stránku každé povahy. Skoro všichni lidé mají v sobě víc dobrého, než poznáváme. V krátké době svého 
pozemského života nemůže každý tvor rozvinout všechny schopnosti a své vlohy. A proto mnoho krásného, 
co se nemohlo vyvinout, bere s sebou do hrobu. Ale jak příznivě se pod vlivem dobroty ukazují i nepříjemné   
a zatvrzelé povahy! Dalším účinkem dobré lidské bytosti, která se snaží tu vyloudit úsměv na zasmušilé 
tváři, tam zmírnit zlost a hněv, jinde utišit sténání nemocného, je, že povzbuzuje duše k dobré snaze. 
Nejhorší je malomyslnost. Máloco dovede milosti tak odporovat jako skleslost. Ani zatvrzelost není tak zlá. 
Všichni potřebujeme povzbuzení. Vzpomeňme, jak nás tísnilo, že jsme neměli nikoho, kdo by s námi cítil,    
a jak se nám zdálo vše marným, protože nás nikdo v práci nepodporoval. Kolik srdcí takovou únavou 
zesláblo! Kolik plánů se zmařilo, ač by byl stačil jen přívětivý pohled, aby je zachránil. Já však jsem si 
hleděl jen vlastní práce a nevšímal si ostatních nebo jsem na ně žárlil a měl pro ně jen chlad a kritiku. Kolik 
lidumilných podniků zaniklo, ne proto, že by neměly finanční prostředky, nýbrž proto, že se jim nedostalo 
pochopení ani zájmu. A přece by býval byl zájem tak snadný! Ale osamělý apoštol se musel plahočit, až 
klesl ve své opuštěnosti a v únavě, protože s ním nikdo necítil. 

Málo lidí snese, nejsou-li chváleni. Někteří lidé se dovedou obejít bez cizí chvály, protože se chválí sami. 
Jiní myslí, že nestojí o lidskou chválu, ale když se jim pochvaly nedostane, kritizují a bývají mrzutí. Jiní 
nepotřebují chvály, protože úplně patří Bohu. Ale těch je velmi málo. Většina lidí potřebuje chválu, jinak 
brzo ochabují… 

O našich myšlenkách: Každá jednotlivá myšlenka je člověku světem. I myšlenky člověka omezeného jsou 
kupodivu obsáhlé. Kdo je pánem myšlenek, je pánem všude. Naše myšlenky podávají o nás obraz správnější 
nežli naše skutky. Nejsou pod tlakem lidské bázně. Nestydí se samy za sebe, majíce za svědka jenom Boha. 
Nic je nenutí, aby se držely v určitých mezích nebo zachovávaly zdrženlivost. Z myšlenek poznáváme své 
hlavní chyby, své sklony k dobrému a zlému. Umříti můžeme každým okamžikem. Zemřeme-li, zemřeme 
tak, jak jsme. Naše myšlenky nám ukazují tedy lépe než naše skutky, jakými budeme hned po smrti. Proto 
myšlenky dobrotivé mají nesmírný význam. Předpokládají spojení s Bohem, protože původcem dobrotivých 
myšlenek je Bůh. S dobrými myšlenkami souvisí naše dobrotivé úsudky. Nečinit si o bližním vůbec žádný 
úsudek je umění, kterému se učíme těžko. Kdo se jednou oddal kritizování, ten si skoro nevědomky dělá 
komentář ke každému činu svého okolí. Kritizování se mu stalo druhou přirozeností, takže jednání bližního, 
ač nikterak nezasahuje do jeho povinností a odpovědnosti, představuje se jeho duchu tak, jako by se od něho 
vyžadovalo nějakého rozsudku. Lidé, které nějak známe, jsou obžalováni před naší soudnou stolicí. A my 
jsme soudci – snad nespravedlivými, špatně informovanými, rozmarnými, zcela jistě však neúnavnými. 
Duch kritiky však působí na naši duši velice rozkladně. Proto se horlivě cvičme v laskavých úsudcích. Je tak 
těžko posuzovat lidské činy! Pravá jejich cena závisí na pohnutkách, a pohnutky činů ve valné většině 
nemůžeme znát. Zvyk posuzovat se skoro nedá vyléčit. Musíme se proto aspoň snažit, abychom neměli pro 
zlo tak bystré oči. Dar bystrého zraku bývá požehnáním. Ale jsou místa a doby, kde a kdy by bylo mnohem 
lépe nevidět.  Možná bychom se rychleji stali světci, kdybychom naše bližní dovedli pozorovat v jemném 
stínu nebo v přívětivém světle měsíčním. Nesmíme být slepými pro zlo, to bychom se brzo ocitli ve 
vysněném světě. Musíme se však dopracovat k něčemu pravdivějšímu a vyššímu, než je dovednost rychle 
odkrývat zlo. 

Po myšlenkách následuje slovo. Dobrotivá slova jsou hudbou světa. Mají moc, která se ani nezdá být 
přirozená. Dávají správný směr věcem, o nichž nebyla naděje, že se urovnají. Nejprve se dobrá slova 
přijímají ne právě šlechetně, jako přiznání, že jsme neměli pravdu. Potom se pokládají za lichocení a za 
klam. Nakonec dráždí, protože jsou svědomí nepohodlná. Konečně však přece hojí ránu, která se tak často     
a svéhlavě jitřila.  Neobjasňují nedorozumění, nýbrž dělají víc: učiní vysvětlování zbytečným a zabrání tak 
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nebezpečí, že se otevřou staré rány. Dobrá slova působí jako lék. Mají tvůrčí sílu, protože plodí štěstí. Dobrá 
slova vyžadují málo obětí. Není k nim třeba víc námahy, než jaké potřebuje voda, aby tekla. A příležitostí je 
taky dost. Naskytují se denně. Jsou to ovšem příležitosti zcela obyčejné. Velká váha, kterou každý klade i na 
nepatrné slovíčko, nám situaci usnadňuje. Má-li dobrota být opravdu trvalou, musíme nutně následovati 
Boha samého. Nelaskavé posudky, hořkost, sarkasmus, trapné stopování bližního, podezřívání jeho úmyslů, 
všechno to snadno zmizí, snažíme-li se opravdově, abychom se podobali našemu Pánu. Dobrotivá slova 
vnášejí mír do našeho srdce. První a největší překážkou dobrotivých slov je duchaplnost. Duchaplné 
poznámky nejsou téměř nikdy dobrotivé. Je v nich kapka kyseliny nebo pelyňku a právě ona je činí 
duchaplnými. Málokdy lze mluvit o bližním duchaplně bez hříchu. 

Dobrotivý člověk je plný vnitřní radosti a radost, veselost je velmoc. Pichlavým slovem se ještě nikdo 
nenapravil. Snad byl zdrcen, jestliže byl výsměch dobře namířen, ale blíže k Bohu nepřivedeme výsměchem 
nikdy nikoho. Veselost a dobrota jsou nejlepší polemikou. Většina plánů ztroskotá, protože v nich není radost. 
Neučiníme pro Boha nic opravdového, nemáme-li vnitřní veselost. Snad řekneš: „Dobrota není nic zvláštního, 
jde při ní víc o vnější formu než o vnitřní svatost.“ Nebudu se přít. Tráva na nivách je lepší než cedry 
libanonské. Naše oči spočívají s potěšením na lučním koberci plném sedmikrásek a mateřídoušky! Dobrota je 
v duchovním životě trávníkem, na němž se ovečky Kristovy pokojně pasou pod dozorem svého Pastýře. 

Volné citace z knížky „Dobrota“ P. F. W. Fabera CO, vydané poprvé v Přerově r. 1926 
 

POUŤ  DO  HÁJKU  ANEB  CHLAPSKÉ  SPOLČO  OPĚT  NA SCÉNĚ 
 
Na 1. máje, jak se ostatně sluší a patří, vyrazilo 

společenstvo chlapů od Antonína do průvodu. Po 
nuceném období nečinnosti tak navázalo na aktivity 
z loňského roku poutí z Hostivic do Hájku, kde na 
začátek mariánského měsíce připravili františkáni 
zajímavé setkání a především nevšední zážitek. 

Mši pod širým nebem mezi zdmi starobylého 
kláštera sloužil mile interaktivním způsobem otec 
Filip, který se po udělení požehnání odebral do 
kantýny, aby osobně obsloužil hladové poutníky 
pokrmy, které předtím sám uvařil. Jiný řeholní bratr 
vytvářel k nadšení přítomných (nejen) dětí rozmanité 
kreace z mýdlových bublin. U stánku ručních prací si 
malý Matouš Holeček vyrobil pravý rytířský štít, se 
kterým pak s rozzářenýma očima běhal po areálu        
a neodložil jej ani na zpáteční cestě k autům. Kromě 
dobrého jídla, vždyť nejen chlebem živ je člověk, byla 
k mání i kvalitní strava duchovní. I s vědomím, že za 
další přísun knih nebudu doma pochválen, jsem přece 
jen neodolal, sebral odvahu a pár literárních skvostů, 
mezi nimi Velký rozvod (mezi peklem a nebem) od   
C. S. Lewise, zakoupil. 
V rouškách, rozestupech a s pečlivě umytýma rukama 

tak strávili chlapi od Antonína – ať sami či v doprovodu svých rodin – na zážitky bohatý, jedinečný 1. máj. 
Zaznamenal a subjektivně zapsal                  Daniel Pagáč 

 
MANŽELSTVÍ  VE SNĚMOVNĚ 

 
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly v tuto dobu s omezeným počtem poslanců na mimořádné 

schůzi projednány v prvním čtení návrhy týkající se manželství: úprava v občanském zákoníku ve smyslu 
manželství „pro všechny“ a jako protinávrh ústavní definice manželství muže a ženy. Pro manželství muže   
a ženy hlasovalo více poslanců, díky Bohu a všem, kdož se přičinili! Mysleme na zachování Božího 
stvořitelského řádu a na ty, kdo o tom rozhodují, ve svých modlitbách.       Irena Červenková 
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OD  SEIFERTA  K  NOHAVICOVI 

 
Už jste slyšeli novou písničku Jaromíra Nohavici „Máma mi na krk dala klíč“? Nedávno ji chválil Karel 

Šíp ve svém pořadu, ale to není směrodatné. Pravda je, že písničkář Nohavica je opravdový básník, podobně 
jako třeba svého času Seifert, který také psal o mamince, a tak ve zkratce, bez obnošených metafor zazpíval 
písničkář své mamince chvalozpěv. Vlastně nejen té své, ale všem maminkám, které, ač mnohé rozdílné       
a jinak staré, přece svým dětem dávají po staletí pořád stejné rady o čepicích, které se mají nosit, studené 
zemi, na niž se nemá sedat, o tričku, které se má měnit a holiči, kterého je dobré čas od času navštívit. 

V květnu je Den matek a taky je to měsíc naší nejlepší maminky – 
Panny Marie. Zvláštní je, že i když dobře vím, že hlavně bdí nad mou 
duchovní cestou a nad selháními zejména v této oblasti, dovedu si 
docela dobře představit, že by mě napomenula i ohledně čepice, kterou 
stále nenosím, jídla v pozdních hodinách nebo by mi dala jednu za uši 
pro mé neprozíravé hlášky. 
Stačila jsem zaznamenat pár veršů z Nohavicovy písně, a tak o nich 
popřemýšlejme: 
  Máma mi dala na krk klíč 
  prý ať ho nosím 
  Budu teď, chlapče, pár let pryč 
  neztrať ho, prosím! 
 
  Máma mi dala na krk klíč 
  a pak mě pohladila 
  Budu teď, chlapče, pár let pryč 
  ale jako bych tu byla… 
 

Obrázek Sofie Ryantová   
Budu teď pár let pryč… Jak to ten Nohavica myslí? Těch pár let, synu, co ti zbývají, než se sejdem na věčnosti? 

Jako bych tu byla… To není taková záhada. Maminky myslí na své děti a stále je v duchu doprovázejí, to 
si dovedu představit. Druhá maminka lidstva – Panna Maria – tady, v našem pozemském světě, nemusí být 
jakoby. Je tu s námi a pořád. Jsou dnes děti, které mají dva i více tatínků. Ale máma je obvykle vždycky 
jenom jedna. Myslím, že se máme, že máme mámy dvě.            Věra Eliášková 

 
MODLITBA  CHUDÉHO 

 
Dříve než se naše modlitba stane setkáním s Bohem, může být dlouhou dobu jen jeho hledáním. Modlit se 

znamená především předpokládat, že Bůh ke mně není lhostejný. Modlit se znamená vědět, že živý Bůh nás 
očekává, že nás vidí, že miluje každého z nás. Modlitba je něco docela jiného než osamělé přemítání básníka, 
filozofa či budhisty, je to sdílené přátelství, výměna lásky s tím, který jako jediný může dát smysl tajemství 
našeho života. Mohli bychom vůbec snést takový život, který bychom zcela nenasměrovali k tomu, kdo nám 
ho dal, kdo je sám Životem? Může se snad tekoucí řeka oddělit od pramene? 

V modlitbě Bůh pomalu zvedá závoj, který jej halí, a duše zůstává stát, zdrcená vlastní nemohoucností. 
Bůh zvolna láme pozemská pouta, návyky rozumu, způsoby starého člověka. Pozvedá duši k sobě, očišťuje 
její pohled, přivyká ji, aby mohla hledět na něj. Bůh už není problémem, o kterém diskutujeme na naší chabé 
úrovni, ale tajemstvím, které uctíváme se zavřenýma očima. Jako Mojžíš vešel do oblaku, aby spatřil Boha, 
tak i modlitba nás přivádí do neproniknutelné temnoty noci, která se nám stane Světlem. Vše pak utichne      
a my už se nedokážeme vyjádřit jinak než tichým jazykem lásky. 

Ze začátku – a začátky bývají dlouhé – bychom se nikdy neměli pouštět do modlitby bez evangelia v ruce či 
nějaké dobré knihy o Ježíši. Ne proto, abychom se nutili do rozjímání, ale abychom měli při sobě ten nejjistější 
prostředek proti marnému bloumání v případě, že nás v usebrání Bůh sám neujišťuje o své přítomnosti. 

U mnohých probíhá důvěrný přátelský vztah, jakým je modlitba, alespoň občas bez obtíží. U většiny 
ostatních to však nejde tak snadno. Mnozí se nechávají v modlitbě snadno unést „velkými tužbami“, ale 
často zůstávají zcela neschopní tyto tužby naplnit. Svatá Terezie k tomu říká: „O těch, kdo začínají konat 
modlitbu,  můžeme říct, že to jsou ti,  kdo čerpají vodu ze studny, což stojí velkou námahu, neboť se musejí  
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unavovat usebráním smyslů, což vzhledem k tomu, že jsou zvyklí bývat roztržití, je velká námaha… Čtení 
velmi pomáhá k usebrání. Je velkým lékem vzít si dobrou knihu v lidovém jazyce, dokonce i jen k tomu, 
abychom usebrali mysl.“ 

Ze všech těchto citátů vysvítá základní myšlenka: je třeba zabránit tomu, abychom v modlitbě ztráceli 
čas. Dokud Bůh sám nevypojí činnost rozumu, nesmíme tak učinit my, protože když přestaneme „pracovat 
rozumem, zůstaneme hloupí a chladní“. Během období dlouhých osmnácti let, než se Bůh Terezii sám dal, 
pro ni modlitba byla obtížná a namáhavá. „Během všech těchto let, pokud to nebylo hned po přijímání, jsem 
se nikdy neodvážila věnovat se modlitbě bez knihy.“ Takový příklad velké mystičky je pro nás lekcí. Příliš 
často se ti, kdo se chtějí modlit, cítí zahanbeni, mají-li si pomoci knihou. Důvěrné vyznání svaté Terezie 
ukazuje více pokory a zdravého rozumu. Pokud  nám Bůh nepřichází naproti, využijme prostředky, které nás 
k němu přiblíží. Podobně hovoří i sv. Terezie od Dítěte Ježíše: „V bezmocnosti mi přicházejí na pomoc 
Písmo svaté a Následování Krista. Ale při rozjímání se nejvíce utíkám k evangeliu… Někdy, když se můj 
duch nachází ve stavu tak velké vyprahlosti, že z něho nedokážu vytěžit žádnou myšlenku, abych se spojila 
s Bohem, pomodlím se velmi pomalu Otčenáš a potom Zdrávas Maria.“ 

Myslet si, že modlitba je blažený stav, nedostupný roztržitým lidem, kterým pak nezbývá nic jiného než 
sloužit Bohu jiným způsobem – to je velmi houževnaté pokušení!  Nikdy to nejde bez námahy. Neboť 
Pánovo volání k modlitbě k nám přichází stále jako tichý, tlumený, ale vytrvalý hlas… Moc dobře víme, že 
modlit se prací, byť by byla sebelepší, nestačí. Zbude nám stesk po osobním setkání s Pánem, od něhož jsme 
možná nebyli ani tak daleko – stesk po modlitbě, při níž bychom se jen modlili…  

Pierre-Marie od Kříže: Modlitba chudého – úryvky (Karmelitánské nakladatelství  2013) 
 

PÁNÍČKOVÉ  TVORSTVA 
 
Pokaždé, když jdu na mši do našeho kostela, musím projít kolem hospody, která je teď v době covidu 

přeplněna jaksi zvenčí. Skupina mužů i žen stojí na chodníku a popíjejí své pivko vestoje. Usmíváme se na 
sebe, vždyť i já jsem štamgast svého druhu, takže cítíme zvláštní vzájemné porozumění. V davu nacházím 
pravidelně i našeho dávného ministranta, který jako chlapec pilně klapal klapačkami a vyzváněl zvonečky. 
Dodnes ještě vypomáhá panu kostelníkovi při instalaci Božího hrobu, kdy se Panna Maria Lurdská musí 
otočit, aby naše speciální otáčivé jeviště nabídlo skleněnou rakev s tělem Ježíšovým. Když už to zmíněnému 
ministrantovi přišlo jednoho dne poněkud trapné, že já jdu někam, kam on už po léta nezavítal, zavolal na mě 
přes chodník: „Vzpomeňte na mě! A tady na nás, na všechny!“ Slibuju a cítím, že ti chlapi vědí, kam jdu,     
a že souhlasí s modlitbou. Nezapomněla jsem a obětovala sv. přijímání za ně za všechny, co stáli před 
hospodou na chodníku, i za všechny opilce. Druhý den jdu stejnou cestou a najednou se ke mně vyřítí pět 
pejsků nejrůznějších ras. Skáčou po mně, kňučí, lísají se a dožadují se pohlazení. Překvapilo mě to, protože 
žádného psa nemám a za psí mámu se rozhodně považovat nemůžu. Páníčkové psí uvítání však kvitovali: 
„Jen je pohlaďte, však oni si to zaslouží!“ Bodejť ne, bručím v duchu, když musí stát před hospodou, místo, 
aby běhali po Stromovce… A v tu chvíli mě napadlo, že ty němé tváře přišly poděkovat za modlitbu! Hned 
nato se mi vybavila slova sv. Pavla Římanům: „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva 
Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. 
Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do slávy dětí Božích.“ 
S dojetím jsem vzpomněla na dalšího pejska divadelního kolegy, který vždycky, když se páníček opil, 
mravokárně štěkal, vrčel, cenil zuby a dokonce ho packou plácnul přes nastavenou ruku. Tak, tak, němá tvář 
má někdy víc rozumu než slovutní pánové tvorstva.               Věra Eliášková  

 
FARNÍ  LETNÍ  TÁBOR 

 
Letní tábor se uskuteční v termínu od 22. do 28. srpna 2021 na novém místě – v bývalém františkánském 

klášteře v obci Zásmuky. Veškeré podrobné informace naleznete na https://ignisio.cz/letni-tabor-2021.  
Podle aktuálních opatření, situace, předpovědí a příslibů to vypadá, že konání letních táborů by nic 

nemělo stát v cestě. Pokud tedy stále váháte s přihlášením vašich dětí, teď je ten nejlepší čas. Přípravy jsou 
již v plném proudu a s celým týmem se moc těšíme! 

Přihlašování probíhá přes Přístup pro rodiče na našich webových stránkách https://ignisio.cz. 
V případě jakýchkoliv dotazů jsem k dispozici.            Zuzana Dorážková (zdorazkova@seznam.cz) 
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POZVÁNKA  NA  LÉTO  PRO  MLADÉ  NAD  18  ROKŮ 

 
Chtěli bychom Tě pozvat na letní akci na Oravu, 

na Slovensko. Skupina mladých lidí tu léta 
dobrovolnicky pracuje na záchraně zříceniny 
středověkého kostelíka. Uprostřed krásné přírody, 
na horách, bez mobilů a počítačů, v duchu 
františkánské spirituality. Chceš-li vykonat něco 
dobrého a smysluplného, pozvednout se duchovně  
a zažít dobrodružství, neváhej! Věk účastníků je 
nejběžněji v rozmezí 18 až 35 let. Účastnický 
poplatek je 12 Euro. Strava je zajištěna. Před 

obědem se pracuje na kostelíku. Odpoledne je pak odpočinek, hry, duchovní program, táborák… 
www.dubovacolonorum.sk, tabor@dubovacolonorum.sk, Erik +421 905 011 031 
Kostelík byl v roce 2019 vyhlášen za národní kulturní památku Slovenska.   Petr Červenka 

 
POZVÁNKA  NA  SPOLEČENSTVÍ  CHLAPŮ 

 
Milí chlapi, otcové a dědečkové! 
Po nucené přestávce se budeme opět pravidelně setkávat 2x měsíčně ve 
společenství chlapů. Nejbližší setkání bude 17. května na faře. V červnu 
pak plánujeme grilování na Štvanici!!! 
Přijďte se společně modlit a děkovat ve společenství mužů – otců. 
Jistě máme každý za co. Prožijete večer ve společenství chlapů, 
vzájemně se povzbudíme, podělíme se o radosti i strasti otcovství a jistě 
prožijeme společné chvíle s Pánem.  
 
Kdy: Pravidelně každé první a třetí pondělí v měsíci od 19:30 do 22:00, 
         někdy krapet přetáhneme 😉 
Kde: Na faře Dukelských hrdinů 54, Praha 7 
Kontakt: chlapi@svatyantonin.cz     
 
Program: 19:30 – začátek setkání - přivítání - volný hovor 

   19:50 – zahajovací modlitba 
   20:00 – téma večera, volná diskuze 
   22.00 – závěrečná modlitba, rozloučení, někdy až do cca 23.30 

 
S přáním všeho dobra           Jiří Hromas  

 
VZPOMÍNKA NA OTCE KOHLÍČKA 

 
Zveme vás na již tradiční setkání na buštěhradském hřbitově u hrobu otce Františka Kohlíčka v sobotu   

15. května 2021 v 11:00 hodin.            DK 
 

POZVÁNÍ  NA  POUŤ 
 
Jsem rád, že Vás mohu také letos pozvat na podzimní poutní zájezd. Tentokrát bude naším cílem 

svatoprokopský klášter na Sázavě, krypta v kostele v Kouřimi a nedaleký skanzen lidových staveb. Cíle 
cesty jsou opět vybrány tak, že byste je individuálně neuskutečnili.  

Pouť se uskuteční v sobotu 2. října. Vyjedeme od našeho kostela v 7.30, plánovaný návrat do 19 hodin. 
Již nyní se přihlašujte v sakristii, cena je 400,- Kč pro dospělého a 100,- Kč pro děti asi tak do 15 let. Ale 
pokud by byla Vaše neúčast závislá na „finančních prostředcích“, jak se penězům dnes říká, obraťte se 
rozhodně na mě. Chci naplnit autobus pro 50 osob. Na Pastorační radě farnosti jsme se shodli, že po 
období karantén je nanejvýš potřebné pobýt spolu. Těším se na Vaši účast.  

Jiří Beran, jáhen (603 966 208) 
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ZPRÁVY  ZE  SCHŮZKY  PASTORAČNÍ  RADY  FARNOSTI  18.  BŘEZNA  2021 

 
 P. Semela kladně zhodnotil zodpovědnost návštěvníků bohoslužeb, kdy zejména o Velikonocích byla 

účast rovnoměrně rozdělená  
 Noc kostelů proběhne v pátek 28. 5., letos místo doprovodného sešitku s programy jsou Noviny a jiné 

materiály. U sv. Antonína začne mší sv. o 18. hodině, ve 20h „Co najdete v našem kostele“,             
22,30 adorace a 23h uzavření kostela. U sv. Klimenta otevřeno od 18h, v 19h seznámení s historií,         
ve 22 uzavření kostela. 

 Svatodušní vigilii prožijeme 22. 5. ve 20h v kostele sv. Antonína.  
 Na poutní slavnost sv. Antonína v neděli 13. 6. na mši sv. v 11h přijal pozvání biskup Z. Wasserbauer. 
 Příprava na první svaté přijímání bude vždy v pátek od 21. 5. ve 14h u sv. Klimenta. Svátost smíření 

přijmou děti 11. 6. od 14h u sv. Antonína. 1. sv. přijímání proběhne v neděli 20. 6. při mši sv. v 11h. 
 Diskuze na téma doprovázení mládeže kolem 15 let ve víře, přes prázdniny mohou promýšlet (nejen) 

naši duchovní. 
 Farní pouť se uskuteční v sobotu 2. 10. na Sázavu, odpoledne zastavení v Kouřimi (skanzen Molitorov). 

Cena za dopravu 400,- dospělý, 100,- Kč děti do 15 let. 
 

KATECHEZE  V RODINĚ,  ALE  I  KATECHEZE  S  DUCHOVNÍM 
 

Během koronavirové doby mnozí oceňují návrat rodinné katecheze. Sám si vzpomínám – a to bylo dávno před 
koronou, v časech „bolševika“ – že jsem s tatínkem každou sobotu usedal k Písmu, tenkrát k „biblické dějepravě“ 
z Kalicha, a trávili jsme v diskusi krásné chvíle. Jde to dnes? Rodiče jsou prvními zvěstovateli evangelia! 

Je pravda, že mladí lidé, zvláště ve věku kolem patnácti let, potřebují setkávání s vrstevníky. V době, kdy 
se vymaňují z autority rodičů, přijdou často vhod „služebníci církve“.  

Je známo, že skupina mládeže kolem patnácti let je těžko oslovitelná. Myslím si, že je to právě jejich 
citlivostí k našim nedostatkům, neupřímnosti uvnitř církve. Jak pomoci? Přemýšlejme o tom během letních 
měsíců. A po prázdninách začněme! Třeba i onou poutí na Sázavu.        Jiří Beran, jáhen 
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