
 

 

 

Květen 2008 

„Naděje není totéž co optimismus, je zakotvena v zaslíbení Toho, komu na nás záleží.“ (V. Kodet) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Duch svatý - Duch pravdy… 
 

„ Jděte, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého.“ 

Proto také, když se Boží Syn stal Synem člověka, sestoupil tento Duch na 

něho, aby se s ním natrvalo usídlil v lidském pokolení, aby navždy spočinul 

v lidech a přebýval v celém Božím stvoření. Ve všech a ve všem působí, aby se 

děla Otcova vůle a všechno obnovuje proměnou staroby v Kristovu novost. 

A proto také Pán slíbil, že sešle Utěšitele, který nás připraví pro Boha. 

Tak jako nelze ze suché mouky bez přidání tekutiny udělat žádné těsto ani 

chléb, tak se ani my ve své mnohosti nemůžeme spojit v jedno v Kristu Ježíši 

bez vody, jež přichází z nebe. A jako vyprahlá země bez vláhy nerodí, tak 

bychom ani my, všichni zpočátku jako suchý strom, nemohli nést plody života 

bez hojného deště, který přichází shůry jako dar.  

 Té jednoty, která vede k neporušitelnosti, se našim tělům dostalo 

v křestní koupeli, duším ji dal sám Duch.  

 Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, 

Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem. 

A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z nebe 

Přímluvce. Podle výroku Páně byl však jako blesk na zemi svržen i ďábel. 

Proto také nezbytně potřebujeme Boží rosu, abychom neshořeli a abychom 

nepřestali nést plody. A také, aby tam, kde máme žalobce, byl i obhájce a 

pomocník, neboť Pán svěřil Duchu sv. i svého člověka, který upadl mezi lotry. 

Nad tímto člověkem se sám slitoval, ovázal mu rány a vynaložil dva královské 

denáry. A tak když jsme skrze Ducha přijali obraz i nápis Otce a Syna, 

zužitkujme tento svěřený denár a spolu s výtěžkem jej vraťme Pánu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  

 
Středa 14:30 – 16:00 
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara Říčany 
 
 
 

Čtvrtek  
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
17:15 – 18:15 mladší děti 
18:30 – 19:30 starší děti 
 

 
Pátek 18:00 
 
Dětská mše - kostel Říčany 

(3. pátek v měsíci) 

    

  PPrrooggrraamm  pprroo  
mmllááddeežž  

 
Středa 16:15 – 17:00 
 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
 

Pátek od 20:00 
 
Setkání mládeže 
- fara Kostelec u Křížků 

(1 krát měsíčně dle 
domluvy) 

PPrraavviiddeellnnéé  bboohhoosslluužžbbyy  aa  

ppaassttoorraaccee  vv  nnaaššiicchh  

ffaarrnnoosstteecchh  

Pondělí  

15:00 Říčany DPS  – mše sv. 

Úterý 

  9:00 Říčany   – mše sv. 

14:30  Říčany DD  – mše sv. 

(2. a 4. týden v měsíci) 

Středa 

18:00 Říčany   – mše sv. 

Čtvrtek 

 9:00  Říčany   – mše sv. 

Pátek 

18:00 Říčany   – mše sv. 

Sobota 

14:30  Popovičky*  – mše sv. 
16:00 Kamenice*  – mše sv. 
18:00 Říčany*   – mše sv. 

Neděle 

  8:30 Velké Popovice – mše sv. 
  9:00 Říčany, Mukařov – mše sv. 

10:15  Kostelec u Křížků – mše sv. 
11:00  Jažlovice   – mše sv. 

(vyjma 1. neděle v měsíci) 

11:00  Otice   – mše sv. 

(1. neděle v měsíci) 

13:00  Lipany   – mše sv. 
13:00  Tehov   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 

14:30  Všestary   – mše sv. 
(2. neděle v měsíci) 

15:00  Kunice   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 

 

* mše svaté s nedělní platností 



  Ze života farnosti 

Kalendář na měsíc Květen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z výuky náboženství 
 

 Duchovní stavba Říčan a okolí 

Prosíme každého, kdo se ještě chce přidat k naší „Duchovní 

stavbě“ Říčan a okolí, aby si do mapky na stolku v kostele přidal praporeček 

se jménem do místa, kde bydlí.  

„Duchovní stavba“ je modlitba nebo činnost, kterou konáme s láskou 

k bližním, Bohu a myslíme na všechny lidi, tedy hlavně na ty, kteří jsou kolem 

nás. Děti zkoumají jména a ulice kde, kdo bydlí, a přejí si Vás poznat.  

Chystáme setkání všech, kteří se k nám připojí. Chtěli bychom se dozvědět 

více o době vašeho mládí, o tom, jak se Vám daří a jak bychom si mohli 

navzájem pomáhat.                                                                      Hana Zavadilová 

Pondělí 05. 05.   Setkání katechetek 
    18:00 - fara Říčany 

Neděle 11. 05.   Slavnost Seslání Ducha svatého 

      - mše sv. podle stanoveného pořádku 
Středa 14. 05.   Svátek sv. Matěje, apoštola 

    18:00 Říčany 
    18:00 Kostelec u Křížků 

Pátek 16. 05.   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze 

    18:00 Říčany 
    19:00 Přednáška Mireii Ryškové 

      Historická věrohodnost evangelií 
Neděle 18. 05.   Slavnost Nejsvětější Trojice 

      - mše sv. podle stanoveného pořádku 
Neděle 25. 05.   Slavnost Těla a Krve Páně 

      - mše sv. podle stanoveného pořádku 
Pátek 30. 05.   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

    18:00 Říčany 

    18:30 Velké Popovice 
    19:00 Přednáška na téma Komunitní centrum 
Sobota 31. 05.   Svátek Navštívení Panny Marie 

      - mše sv. podle stanoveného pořádku 
Neděle 08. 06.   První sv. přijímání 

    09:00 Říčany 
 



 Slovo života 
 
„ Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce – a to člověka poskvrňuje.“ (srv. Mt 15, 18)  

 

Písmo svaté a svědomí 

V Bibli se to, co nazýváme svědomí, většinou nazývá „srdce“. Tím je míněno, 

že rozhodnutí svědomí přichází z osobního středu člověka. Není tedy jen věcí 

rozumu, vůle nebo pocitu, nýbrž přichází z hloubky člověka, z „já“ (srv. Ř 

2,14,15). 

Protože svědomité rozhodnutí přichází „ze srdce člověka“, protože je v takovém 

rozhodnutí angažován celý člověk, proto je každý jednotlivec zavázán vůči 

svému jasnému rozhodnutí svědomí k poslušnosti. A zároveň je toto 

rozhodnutí nedotknutelné pro každého dalšího člověka. Svědomí je poslední 

instance, nad tu již není možné žádné odvolání. Bůh nás nesoudí podle 

našeho vnějšího konání, nýbrž podle toho, „co jde ze srdce“ (Mt 15,18). 

Hana Zavadilová  

 Připravujeme ……. 
 

 Den Matek 

Jarní vystoupení dětí ke Dni maminek bude dne 11. 5. 2008 v neděli po mši 

svaté v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech. 

Hana Zavadilová a Iva Hybnerová 

 

 Biblické příběhy  

K zamyšlení: 
 
Za nejbližšího, jejž tvé srdce zvolí, 
bys každou krůpěj krve cedil rád; 
a teprv potom cítíš, jak to bolí, 
když sám ji začne brát. 
 
Josef Václav Sládek  

 

 

Biblické příběhy každé úterý od 14:45 hod. na faře. 

 H. Zavadilová 



 Pouť seniorů do Hájku 

 

Na 7. ročník FRANTIŠKÁNSKÉ POUTĚ seniorů do Hájku vás srdečně zve ve 

čtvrtek 22. května 2008. Místní společenství Sekulárního františkánského 

řádu u kostela sv. Anežky na Spořilově. Program:  

  9.15 hod. Sraz na konečné tramvaje č. 22 a 25 na Bílé Hoře 

  9.28 hod. Odjezd autobusem č. 347 do stanice Staré Litovice. 

 (Nástupní stanice je na Karlovarské ulici.) 

 10.00 hod. Odchod poutníků ze stanice v Litovicích starou poutní cestou 

(2,5 km). Modlitba růžence. 

 12.00 hod. Mše svatá u Panny Marie Hájecké  

 13.00 hod. Posezení a občerstvení 

Doprava z Litovic do Hájku a zpět zajištěna pro ty, kteří nemohou pěšky. 

Kontakt: Dr. František Reichel, tel.: 241 950 251 

Dr. F. Reichel 

 Dětský den v areálu Olivovny 

Již tradiční Dětský den pořádá Římskokatolická farnost v sobotu 31. května 

2008. Tentokrát se vypravíme za známými biblickými postavami, s kterými se 

potkáme na dobrodružné cestě Starým zákonem. Stezka povede neznámou i 

známou krajinou za Olivovnou v Říčanském lese a překvapí vás David, Jákob, 

Daniel a jiní. Sejdeme se v Olivovně v 9:00hod. a naše dobrodružné cestování 

v prostoru a čase ukončíme táborákem. Těšte se na buřtíky, ale i sladkosti 

nebudou chybět. 

Přihláška na dětský den bude v našich kostelech. Už se na vás těšíme. 

mp 

 Přednáška o Afganistanu 
 
O České vojenské misi v Afganistanu v roce 2007 bude vyprávět kaplan 

brigády rychlého nasazení P. Zdík Jordánek, O. Praem. Přednáška se 

uskuteční v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech ve čtvrtek 5. června 

v 18. hod. 

Dr. F. Reichel 



 Pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce - oprava 

 

Šotek se nám vetřel i do Zvonu, takže: na poutní zájezd s naším otcem Piem 

do premonstrátského mariánského poutního kostela na Sv. Kopečku u 

Olomouce se vydáme v sobotu 7. června z Říčan od kostela v 5.45. hodin. 

Další zastávky dle přihlášených zájemců. V 10. hod bude poutní mše svatá. 

Prohlédneme si rovněž i mnoho dalších zajímavostí v Olomouci – katedrálu sv. 

Václava, přemyslovský zámek, arcidiecézní museum. Cena (při 40 

přihlášených) 450 Kč (děti a důchodci 400.-Kč). 

Přihlášky přijímá otec Pius a Dr. F. Reichel (Tel 241 950 251). 

 Říčanské varhany 

O stavu současných varhan, opravě a době ukončení „nových“ – 

seznamuje pan Petr Fischer. 

 

Současné varhany byly přemístěny do říčanského kostela z kaple učitelského 

ústavu v Panské ulici v Praze v 50. letech 20. století. Mají výpustkové 

vzdušnice a výpustnou pneumatickou trakturu. Tato kombinace je velice 

nešťastná, takže i po sebelepší opravě nezaručuje spolehlivou funkci. Proto 

bylo rozhodnuto varhany již neopravovat, ale pořídit varhany jiné, které by 

nebyly tak náchylné na poruchy vlivem změn počasí a vlhkosti. 

 

Když se naskytla možnost odkoupit varhany z Humpolce (za 50 000,- Kč) 

s mechanickou trakturou, která je pro varhany nejlepší, doporučil jsem je, po 

jejich prohlídce, jako vhodný nástroj pro říčanský kostel. Tyto varhany byly 

postaveny v roce 1885 firmou bratří Riegrů v Krnově. 

Varhany měly původně 12 rejstříků, ale postupně byly upravovány a rozšířeny 

na 14 rejstříků, zásadní změny doznala také jejich rejstříková dispozice. Proto 

jsem navrhl zcela novou rejstříkovou dispozici a počet rejstříků jsem rozšířil 

na 19 (8 + 7 + 4) s ohledem na rozdílnost akustiky a rozměru obou kostelů, 

aby varhany zvukově vyhovovaly současné liturgii, a případně i ke 

koncertnímu využití. 



Co se udělalo: 

1. Všechny díly varhan jsou postupně vyčištěny, opraveny rozlepené 

spoje, doplněny chybějící a opraveny poškozené a opotřebené díly, vyměněny 

budou také všechny kožené a plstěné díly. 

2. Dřevěné díly jsou napouštěny konzervačním roztokem a přípravkem 

proti červotoči. 

3. Byly vyrobeny již skoro všechny nové cínové píšťaly a zakoupeny další 

potřebné starší píšťaly ze zrušených varhan z  Německa a dva rejstříky budou 

použity ze stávajících varhan. 

 

Co se dělá: 

Nyní probíhají práce  

- na vzdušnicích I. a II. manuálu (demontáž ventilů, čištění, napouštění, 

zvrtávání s novými píšťalnicemi) a spodní části skříně (odstranění nátěrů, 

čištění, tmelení, napouštění)   

- u cínaře se nyní upravují původní prospektové píšťaly. 

 

Co se bude dělat: 

Zcela nové budou všechny píšťalnice a lavičky, kuželové ventily ve 

vzdušnicích a větší část mechanické traktury.     

  

Z varhan zakoupených z Humpolce bude použita skříň, vzdušnice I. 

manuálu, motor a tři rejstříkové řady. Vzdušnice II. manuálu, pedálu a hrací 

stůl bude použit ze zrušených varhan stejného stavitele.  

 

Skříň varhan bude opravena a doplněna (vzhledem k rozšíření varhan a 

jiným rozměrům kůru) a budou z ní odstraněny všechny tři vrstvy nátěrů (při 

této práci bych uvítal případnou brigádnickou výpomoc), konečná povrchová 

úprava bude řešena samostatně až po sestavení celé skříně (nátěr skříně není 

součástí smlouvy). 

Kdy zazní varhany? 

Koncem května budou rozebrány stávající varhany, a pak postupná montáž 



spodní části skříně, nosné konstrukce a vzdušnic. Postupně začne montáž 

mechanické traktury a vzduchového hospodářství, potom bude následovat 

montáž horní půlky skříně varhan, osazování píšťalami a jejich intonace a 

ladění. 

 

Předpokládané ukončení prací se plánuje na konec roku 2008, pokud se 

nevyskytnou nepředvídané události. 

 

Celkový rozpočet na celé dílo je 400 000,- Kč, z toho bylo vyplaceno na 

zálohách 150 000,- Kč. 

V této částce jsou všechny již provedené práce a nákup materiálu (nové a 

starší píšťaly, vzdušnice a hrací stůl ze zrušených varhan ,díly pro trakturu a 

vzdušnice). 

Petr Fischer – varhanář 

Svojšovice 

 Sekce pro vzdělávání 
 

 Páteční semináře na faře v Říčanech  

Poslední seminář, ačkoliv poněkud improvizovaný a se změnou osoby přednášejícího, se 

těšil hojné Vaší návštěvě. Využili jsme proto možnosti vypůjčit si v blízké školní budově 

učebnu 8.A a mnozí z nás se octli ve školních lavicích opět po mnoha a mnoha letech. 

Školní třída se osvědčila, paní ředitelka je nám nakloněna, příští semináře se tedy budou 

konat vždy na faře nebo v blízké škole podle počtu účastníků. 

 

Aktualizovaný program seminářů do konce školního roku: 

 
Květen     16.5.2008        Historická věrohodnost evangelií – dokončení 
        (Doc.Ryšková) 

Květen     30.5.2008        Komunitní centra kolem nás – rešerše zkušeností 
     (zpracovává kolektiv autorů – je ještě možno se i přidat) 

Červen     13.6.2008        Historicko-teologické téma bude upřesněno   
Začátek všech seminárních setkání bude i nadále v 19.00 hodin na faře v Říčanech. 

Pro správné rozhodnutí ohledně zapůjčení školní učebny uvítáme, když nám jakýmkoliv 

způsobem předem sdělíte svůj úmysl se zúčastnit. Ale vítáni samozřejmě budete i bez 

předchozího ohlášení.  

Na setkání za sekci pro vzdělávání PFR (pastorační farní rada) se těší 

David Černohorský (david.cernohorsky@eppendorf.cz) 



 Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

2. list sv. Pavla Korinťanům 

Tento list psal Sv. Pavel v roce 57. Okolnosti sepsání: Timotej po cestě 

Makedonií přichází do Korintu začátkem roku 57 a zjišťuje, že korintská 

komunita je v nepořádku; zřejmě to byl důsledek působení falešných 

apoštolů, nepřátelsky zaměřených proti Pavlovi. Timotej se vrací do Efezu a 

informuje o tom Pavla. Pavel nemešká a spěchá přímou cestou přes moře, aby 

zjednal pořádek - to je tedy ta „bolestná návštěva“ (druhá ze tří). Pavel zde 

zřejmě působil bázlivě a nepřesvědčivě, a také někdo ho zřejmě veřejně napadl 

a znevážil jeho autoritu. Proto se rozhodl, že se do Korintu již nevrátí a místo 

další bolestné návštěvy napsal „list v slzách“. Z toho vznikly v Korintě řeči, že 

Pavel dokáže být odvážný, jen když je daleko od nich. Pavel odchází z Efezu do 

Makedonie, ale mezi tím se dostalo Titovi v Korintě vřelého přijetí a mohl zde i 

začít sbírku pro jeruzalémské křesťany. Potom jde naproti Pavlovi do 

Makedonie a přináší mu radostné zprávy. Pavlův „list v slzách“ Korinťany 

zarmoutil, ale přivedl je k lítosti a uznání, že Pavlovi způsobili bolest. Pavel 

proto neprodleně píše 2 Kor. Později přichází do Korintu i sám Pavel a v rámci 

své třetí návštěvy zde strávil zimu 57-58. Poznámka: Mnoho biblistů se 

domnívá, že tento druhý list vznikl spojením dvou až pěti Pavlových dopisů. 

 

Úvodní formule (1,1-2) a díkuvzdání (1,3-11). Pavel určil list i „všem svatým 
v celé Achaji“ a zřejmě si tak připravoval pole pro organizování sbírky. 
 
I.část (1,12-7,16) Pavel věnuje následujícím tématům: 

 Změna Pavlových plánů po bolestné návštěvě (1,12-2,13). 
 Obhajoba Pavlovy apoštolské činnosti (2,14-7,16). Pavel zde píše o službě 

nové smlouvě, naději na budoucí slávu, o službě smíření a nakonec o svém 
osobním jednání. 
II.část V další části (8,1-9,15) pojednává o sbírce pro křesťany v Jeruzalémě. 
 
III.část (10,1-13,10). V této části Pavel podrobně odpovídá těm, kteří ho 
napadali a zlehčovali jeho apoštolskou autoritu. 
Závěrečná formule (13,11-13) Povzbuzení odpovídá skutečnému stavu 
korintské obce: „Napravte se, buďte přístupni napomínání, buďte 
jednomyslní, žijte v pokoji“. List Pavel uzavírá trojičným požehnáním. 

Dr. F. Reichel 



 Vybráno z knih 

Spe salvi      V naději jsme spaseni 

(Vybráno z encykliky Benedikta XVI.) 

 

V každodenním životě člověka se střídají menší a větší naděje, v různých 

životních obdobích různé. Někdy se může zdát, že ho nějaká z těchto nadějí 

tak naplní a uspokojí, že už nebude třeba dalších nadějí. V mládí se může 

jednat o naději ve velkou a uspokojivou lásku; nebo naději na určitou pozici 

v zaměstnání, na ten či onen úspěch, který může být pro celý další život 

určující. Když se pak tyto naděje naplňují, je zjevné, že to ještě nebylo 

všechno. Je zřejmé, že člověk potřebuje naději, která jde ještě dál, že ho může 

uspokojit jen to, co je nekonečné, co je vždy větší než to, čeho sám může 

dosáhnout.  

Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den 

udržují při životě. Tyto naděje ale nestačí, pokud schází velká naděje – která 

musí přesahovat všechno ostatní. A takovou nadějí může být jen Bůh, který 

zahrnuje celek a který nám může předložit a darovat to, čeho my sami nejsme 

schopni dosáhnout.  

Bůh je základem naděje – nikoliv ovšem jakýkoliv bůh, ale Bůh, který nese 

lidskou tvář a miloval nás až do krajnosti: jak každého jednotlivce, tak lidstvo 

jako celek. Jeho království není jakýsi imaginární „onen svět“, umístěný do 

budoucnosti, která nikdy nenastane; jeho království je tam, kde je milován a 

kde nás zastihne jeho láska. Jen jeho láska nám umožňuje, abychom ve vší 

střízlivosti, den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý, a neztráceli elán 

naděje. Jeho láska je nám také zárukou toho, že existuje to, co jen mlhavě 

tušíme, a přece v hloubi srdce očekáváme: život, který je „skutečně“ životem. 

Prvním, pro naději podstatným místem, kde je možné se jí učit, je modlitba. I 

když mě už nikdo neposlouchá, Bůh mi naslouchat nepřestal. Když už nemám 

nikoho, ke komu bych hovořil, koho bych oslovil, k Bohu mohu mluvit stále. 

Když už mi nemůže pomoci nikdo – kde se jedná o těžkost nebo očekávání 

převyšující lidskou schopnost doufat - on mi může pomoci. Když jsem byl 



zahnán do nejposlednější osamělosti: ten, kdo se modlí, není nikdy úplně 

sám. 

Při modlitbě nevystupuji z dějin a nestahuji se do soukromého koutečku 

svého vlastního štěstí; správná modlitba postupně člověka vnitřně očišťuje do 

té míry, že je způsobilý setkat se s Bohem, a proto také s člověkem. 

V modlitbě se člověk může naučit, o co vůbec má při modlitbě prosit – co je 

hodné Boha. Musí se naučit, že se nemůže modlit v neprospěch svého 

bližního. Musí se naučit, že nesmí prosit za povrchní a pohodlné věci, které si 

právě v tom okamžiku přeje – klamné malé naděje, které ho od Boha odvádějí. 

Musí své touhy a naděje očišťovat. Musí se zbavit svých skrytých lží, jimiž sám 

sebe klame: Bůh je prohlédne a člověk je pak Bohem konfrontován, je nucen 

k pravému sebepoznání.  

Aby modlitba mohla rozvinout tuto očistnou sílu, musí být na jedné straně 

zcela osobní: mé já se v ní setkává s Bohem, s živým Bohem. Na druhé straně 

ale musí být stále vedena a osvětlována velkými modlitbami církve a svatých, 

liturgickou modlitbou, v níž nás Pán stále učí správně se modlit. 

Smím vždy znovu doufat, i když od svého života nebo od svého dějinného 

okamžiku zjevně už nic očekávat nemohu. Jen velká, na naději založená 

jistota, že i přes všechna troskotání jsou, jak můj osobní život, tak též dějiny 

jako celek bezpečně ukryto v nezničitelné lásce a jsou její mocí chráněny a 

tedy mají smysl a význam, jen tato naděje může dodat odvahu k činům a 

vytrvání.  

 

Ta, jež všemu odolá 

Neobyčejná je moc naděje, neobyčejné je její tajemství; ale ona není jen nějaká 

ctnost jako jsou ty ostatní; je ctností proti těm ostatním. Všem ostatním je 

odpůrcem. K druhým se obrací takříkajíc zády, ke všem ostatním. A jedná jim 

navzdory. Všem ctnostem. Všem tajemstvím. Vzpírá se proti nim. Jde 

prakticky proti proudu. Plave proti jejich vodám. Nepoddá se, ta Maličká, má 

tvrdou hlavu. Všemu odolá a hrne se proti svým sestrám; proti všem 

ctnostem, proti všem tajemstvím. Když tyhle jdou dolů, ona stoupá nahoru (to 



je znamenité). Když všechno jde dolů, jen ona sama stoupá nahoru a tak 

zdvojnásobí a zdesateronásobí všechny ostatní ctnosti, až do nekonečna je 

rozmnoží. 

 

Charles Péguy in: „Leben stärker als der Tod“ (Život silnější než smrt)  

(citováno z časopisu Christ in der Gegenwart  7/2008) 

Eva Lacinová 

 První dopis mamince 

 

Už vím, dám dopis na zrcadlo   štěstí – po t se píše ě – 

či do košíčku na šití,      a zdraví – a pak selhává  

však žel dosud mě nenapadlo,   už nadobro má fantazie, 

co psát, jak dopis začíti.    tak přízemní a kulhavá. 

 

Maminko moje milovaná,    A trhám papír, muchlaje ho 

a v zubech konec násadky,    – maminka stojí nad válem 

přemýšlím; stránka nenapsaná   a chystá něco voňavého – 

čeká a čeká na řádky.     a v odhodlání zoufalém 

 

Přeji Ti dnes v den Tvého svátku   přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, 

– ve slově Tvého velké T –    očima, mlčky, ptá se mě. 

no vida, už mám druhou řádku   Pak zamoučněné ruce obě 

a pokračuji ve větě:    zvedly mě rychle ze země. 

       

Jaroslav Seifert 
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