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S vírou ve věčný život oznamujeme, že 15. října
2003 byl Pánem života a smrti z tohoto světa
povolán do blažené věčnosti jeho věrný služebník

Mons. ThDr. Antonín LIŠKA CSsR
emeritní biskup českobudějovický

P

budějovickým. Z úřadu diecézního biskupa českobudějovického
jej papež Jan Pavel II. uvolnil 25.
září 2002. Zbytek života pak trávil
v českobudějovické biskupské rezidenci, kde také, zaopatřen svatými svátostmi, po krátké nemoci
ve středu 15. října 2003 zemřel.
Poslední rozloučení a zádušní mše
svatá se konala ve čtvrtek 23. října 2003 v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích.
Po obřadech posledního rozloučení byl převezen na hřbitov
sv. Otýlie v Českých Budějovicích,
kde byl podle své vůle pohřben
mezi řádové spolubratry.

an biskup se narodil 17. září
1924 v Bohumilicích. V roce
1944 vstoupil do kongregace
redemptoristů.
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Mám radost, když …

D

Biskup
Jiří
PAĎOUR,
OFMCap

razí ministranti, mám vždycky velkou
radost, když přijdu do nějaké farnosti a setkávám se v sakristii nejdříve
s vámi. Samozřejmě, že znám pana faráře
z různých našich setkání na cestách naší
společné služby. Pozdravím pana kostelníka nebo varhaníka, jsou to naši obětaví
a věrní spolupracovníci. Vážím si jich. Podám jim ruku, prohodím pár slov. Ale pak
už vidím vaše oči a s radostí vám tisknu
ruce. Je mi trochu líto, že si nemůžeme víc
popovídat. Tolik bych vám toho chtěl říct! Ale stejně rád bych vás poslouchal a šel
s vámi do lesa, do hor nebo na letiště nebo na hvězdárnu.
Nedávno jsem byl na pouti ve
Fatimě. Byli jsme na místě, kde se
v roce 1917, 13. května a pak ještě
pětkrát, zjevila Panna Maria. Viděli
ji tři děti: František (9 let), Hyacinta
(7 let) a Lucie (10 let) – František a
Hyacinta brzy zemřeli. Lucie žije
dodnes a je jí 96 let! Byli to pasáčci ovcí. V roce 1965 byl na tomto
poutním místě papež Pavel VI. a 1,5
miliónu věřících. Jan Pavel II. – současný papež – 13. května 1982 (65.
výročí zjevení) putoval do Fatimy.
Rok předtím, právě 13. května 1981,
byl zraněn výstřelem atentátníka Ali
Agci. Projektil, který proletěl jeho tělem, nalezli v autě, kterým Svatý otec tehdy jel na náměstí Sv. Petra v Římě. Teď je
ta střela umístěna v korunce Panny Marie Fatimské.
Představte si, že ty dvě malé děti, Františka a Hyacintu, tento Svatý otec při své
třetí návštěvě Fatimy 13. května 2000 prohlásil za blahoslavené. A my jsme se na
jejich hrobě v tamější bazilice modlili. Pán Ježíš řekl: „Nechte maličké přicházet ke
mně, nebraňte jim.“ Vidíte, moji milí ministranti, při tom všem myslím na vás, jak vy
můžete být blízko při mši svaté Kristu Pánu. A taky znáte to velké tajemství, které
nevěřící neznají, že se totiž můžete modlit kdekoli na světě, a tak jste Pánu Bohu
blízko. I vás má Pán Ježíš rád. Vy jste takoví malí apoštolové! Buďte věrní. Vydržte.
Dávejte pozor při mši svaté, čtěte si o Pánu Ježíši a o lidech, kteří mu věřili. Dá se
říct, že fatimské děti jsou vaši kamarádi – dřív narození – kdesi v Portugalsku, ale
dnes v nebi.
Všem vám ze srdce žehnám!
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Který titul je největší ?

Absolventi škol i úředníci
ve státě mají různé tituly. Ty
si píší před nebo za jméno a
lidé je tak oslovují. Ti, kteří
mají titulů více, většinou užívají ten, který je nejčestnější
a nejvyšší.
Panna Maria neměla
žádnou školu, která by jí přiznala nějaký titul, a přitom
ji oslovujeme hned několika
tituly, a vůbec nám to nepřijde (všimli jste si toho Panna? – to je hned jeden).
Ale který z jejích titulů je
největší?
Celý izraelský národ
očekával příchod Bohem
slíbeného, který má být
podivuhodný, mocný a má
světu vládnout silnou pravicí, železným prutem všem
národům – příchod Mesiáše.
Marii se narodí syn, malé,
nevinné a bezbranné dítě,
které vypadá jako tisíce dalších … a přece je to Někdo,
Ten, který má přijít – je to
Syn Boží, Bůh sám.
Narozením Ježíše se ona
stává matkou a protože On
je Bůh, ona je Matkou Boží.
Protože porodila Boha,
zůstává Pannou, proto jí
příslušejí všechny další tituly.
Ne pro ni samou, ale pro její
spojení s Bohem, Ježíšem
Kristem. Zamyslel ses už
někdy nad tím, co to znamená? Vždyť Matka Boží, to je
Mariin nejčestnější titul!
Otec Marek Miškovský

Ilustrace Tereza Regnerová

