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Věčný život
Co je to vlastně věčný život? Kde je? Kdy nastává?
Ahoj kluci–ministranti!
Dlouho jsem považoval věčný život
za život, který nastane po všech mých
narozeninách. Řadu let jsem mluvil o věčném životě jako o životě po smrti. Ale
jak roky pomalu přibývají a dostávám se

pomalu do středních let, tím méně mě
můj „život po životě“ zajímá.
Starost nejen o to, co bude zítra, příští rok, v příštím desetiletí, ale dokonce i
o to, co bude v příštím životě, vypadá
jako falešné zaujetí. Zvědavost, jaká pro
mě nastane situace po mé smrti, se zdá
být v mnoha ohledech
rozptýlením. Je-li totiž mým jasným cílem
věčný život, musí být
tento život dosažitelný už teď a tam, kde
jsem, protože věčný
život je život s Bohem a v něm, a Bůh je
přece tam, kde jsem
– tady a teď.
Veliké tajemství
života v Bohu (neboli
duchovního života) je,
že ho nemusíme očekávat jako něco, co

otec Jan Špaček
Ilustrace Jiří Vančura

přijde později. Ježíš říká: „Přebývejte ve
mně, jako já přebývám ve vás.“ Toto božské přebývání je věčný život. Je to aktivní
přítomnost Boha ve středu mého života
- pohyb Božího Ducha uvnitř nás, co nám
dává věčný život.
Ale přesto, co život po smrti? To snad
není věčný život? Podívejte se, milí chlapci, když žijeme ve spojení s Bohem, když
patříme do vlastní Boží domácnosti, neexistuje už žádné „předtím“ a „potom“.
Smrt už není žádná dělící čára. Smrt ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu. Bůh
přece není Bohem mrtvých, ale Bohem
živých! Jakmile jednou okusíme radost a
mír, které vycházejí z objetí Boží lásky,
poznáme, že všechno je a bude dobré.
„Nebojte se,“ říká Pán Ježíš, „překonal
jsem moc smrti. Přijďte a přebývejte se
mnou a vězte, že kde jsem já, tam je váš
Bůh.“
Je-li tedy naším cílem věčný život,
není to vzdálený cíl. Je to cíl, kterého můžeme dosáhnout v přítomném okamžiku.
Rozumí-li naše hořící srdce této božské
pravdě, pak žijeme duchovní život.

Může být hudba škodlivá?
Slyšel jsem, že poslouchání některých typů moderní hudby může člověku
uškodit. Je to pravda?
Vítek, 16 let

„Připadám si jako
exot. Mám milióny otázek a nevím,
s kým si o nich popovídat.“ „V Tarsiciovi
je teď jedna stránka
o všech možných
problémech. Zkus
tam napsat, třeba ti
poradí.“

Otázky, které tě napadají a
bojíš se zeptat, nám můžeš
poslat na e-mail vrtak@tarsicius.cz nebo poštou na adresu
redakce. Tvůj podpis změníme.

Některá hudba opravdu není dobrá. Rozhodně se ale nedá říci, že každá tvrdá hudba je
špatná. Nemluvil bych tedy o „typu hudby“, ale
o konkrétních hudebních skupinách. Hodně záleží na tom, jaké poselství ta či ona hudba přináší.
Jsou některé hudební skupiny, jejichž písňové texty vedou člověka k násilí, a pak
tomu většinou odpovídá i hudba. Tady
mám na mysli některé skladby ve stylu
tvrdého rocku. Některé hudební skupiny mají pak i zlé poselství přímo v názvu
a prezentují se satanskými symboly. Tady
bych asi jako kněz nedoporučoval věřícím lidem tuto hudbu moc poslouchat,
natož pak provozovat. Jedná se o to, že
hudba je silný emocionální nástroj, který může člověka ovlivnit ve vnímání a
pak někdy i v jednání. Stává se, že lidé
na koncertech tohoto druhu hudby upadávají i do určitého transu a pak konají
věci, o kterých ani nevědí.
Rád bych ale ještě podotkl, jak už jsem
uvedl na začátku, že ne každá tvrdá hud-

ba je špatná. Jsou také křesťanské hudební skupiny,
které rovněž provozují tvrdý rock a které i touto
hudbou předávají poselství o Bohu. Konají tím také
určitý druh apoštolátu.
P. Martin Šmíd
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Ostatky tří mudrců z východu jsou
uchovány v nádherně zdobeném
relikviáři v katedrále v Kolíně nad
Rýnem. V Česku se nachází jediná
podobná zlacená schrána na zámku
v Bečově, tzv. relikviář sv. Maura.

6. ledna

N

estihli jste dát svým kamarádům dárek nebo
jste ve spěchu na někoho zapomněli? Hlavu vzhůru, dnes se dozvíte, jak to původně bylo
s oslavou Ježíšova narození. Možná už pomalu svítá – a správně tušíte cosi společného s tajuplným
svátkem Zjevení Páně. Ještě dávno předtím, než
byl na oslavu Kristova narození zaveden svátek
Vánoc, slavili křesťané Ježíšovo narození 6. ledna.

Kde je to černé na bílém?
Osobně si každou věc raději ověřuji, a tak kdyby se vám to
zdálo přehnané a nechtěli jste tomu uvěřit, pak otevřete misál (tu
velkou tlustou knihu) na straně 388, kde preface uchovává tento
původní význam slavnosti Zjevení Páně ve slovech: „... tvé věčné
Slovo se stalo smrtelným člověkem.“

Tři v jednom:
Příchod mudrců Křest v Jordáně Zázrak v Káně

Krabice s hřebíky
Ale mám-li ve sklepě dva sáčky stejných hřebíků, potom je
v rámci úspory místa a přehlednosti přesypu do jedné krabice.
Proč bychom tedy měli mít dva svátky se shodným obsahem (Vánoce a Zjevení Páně) a ještě v takové časové blízkosti?
O Vánocích se dal Ježíš poznat jen malému množství lidí (Panně Marii, sv. Josefu, pastýřům, atd.), stali se prvními z izraelského
národa, kteří na vlastní oči směli pohlédnout na tolik očekávaného Mesiáše, který ale přišel pro všechny, a proto se dává poznat
mudrcům, zjevil se při křtu v Jordánu jako Boží Syn a učinil v Káni
první ze svých divů.
Tajuplnost svátku Zjevení, ve kterém Kristus překročil hranice vlastní rodiny, národa a světa, aby se dal poznat všem, není ve
zdvojení obsahu (sesypáním hřebíků do jedné krabice), ale v doplnění Vánoc, které v něm vrcholí, neboť ho poznáváme jako Božího
Syna, který přinesl spásu všemu stvoření.

Podtrženo sečteno vyjde slavnost Zjevení Páně.
Jako když nit spojuje jednotlivá zrnka perel, váže tyto svátky
dohromady zjevení Kristovo neboli Zjevení Páně.

Najdete společného jmenovatele?
Dal se poznat celému světu a zjevil se trojím způsobem:
1. mudrcům, 2. při křtu v řece Jordánu, 3. v Káni Galilejské.
Jako zástupci pohanů přicházejí mudrci z východu a Ježíš se jim dal poznat.
Zjevil se jako zaslíbený Vykupitel světa;
Při křtu v Jordánu se zjevil jako Syn Boží a sestupuje na něj Duch Svatý.
První zázrak na svatbě v Káni, kde se zjevil jako Bůh a učedníci v něj uvěřili.
(Jan 2, 11)
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Na zjevení nám
přichází odpověď
v klanění. Co to,
profíci, že neradi
klečíte? A to ani
nejste králové!
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