2

3
S

Dělej, co
říká Ježíš
Jako ministrant jsem toužil být knězem, ale
nikdy jsem nemyslel na to, že budu biskupem. Když jsem byl malý, byla moje touha
po kněžství spojena s tím, že jsem byl u oltáře rád a měli jsme hodného pana faráře.
Četl jsem knihu o svém křestním patronu sv. Janu Boskovi, který byl knězem a uměl
to s kluky. Chtěl jsem jít po jeho cestě. Když jsem byl studentem a během přípravy na
biřmování jsem objevil mnoho nového z Písma a života církve, poznal jsem společenství
i štěstí a radost mladých lidí, kteří žijí s Bohem, měl jsem dojem, že by ode mne bylo ošklivé, kdybych si to nechal pro sebe. Toužil jsem se o to podělit s druhými a zdálo se mi, že
nejlepší příležitost k tomu budu mít jako kněz. A toho rozhodnutí opravdu nelituji. I když
kněžství a život pro druhé jsou náročné, je to krásné a stojí to za to.
Jmenování biskupem mě překvapilo. Přináší to tolik nového a neznámého,
krom jiného povinnost stát v čele, nést
odpovědnost a rozhodovat. Diecéze však
není moje, abych si v ní dělal, co chci. Je
to Kristova církev. Tehdy jsem se stále
Boha ptal, co a jak mám dělat, a pak při
modlitbě k Panně Marii mě napadlo, že ji
nazýváme Matkou dobré rady, a ona dala
přece podle Písma jen jedinou radu, a to
na svatbě v Káně. Sama požádala Ježíše
o pomoc a služebníkům řekla: Co vám
řekne, učiňte. To jsem vztáhl i na sebe a
udělal z toho biskupské heslo. Latinsky
zní: Quod dixerit vobis, facite. Věřím, že
když budu dělat, co Ježíš říká, mohu počítat s přímluvou Panny Marie.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Znak otce
arcibiskupa
Graubnera
Heslo je napsáno dole na stuze
a zlaté džbány připomínají událost z Kány, modré pozadí a bílá
hvězda připomínají Pannu Marii.
Stříbrné kužely na červeném
pozadí jsou znakem olomoucké arcidiecéze. Dvojitý kříž za
štítem je znamením arcibiskupa
a pallium pod štítem (bílý pruh
s černými křížky) je znakem
metropolity. Biskupský klobouk
je zelený a v případě arcibiskupa
má na každé straně 10 střapců.
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Exercicie pro studenty
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Kdy: 11. 9. – 17. 9. 2006
Kde: exerciční dům na Svaté Hoře u Příbrami
Cvičení vede P. Prokop Brož. Cena 2220 Kč.
Další informace : www.ktf.cuni.cz

Panna
milostiplná
Asi jste to zažili. Stojíme kolem dohasínajícího ohně, večerka
už dozněla, ruce spojené v jeden
velký kruh a od jednoho k druhému mlčky běží pozdrav. Stisk ruky
na znamení přátelství, na znamení
přináležitosti jednoho k druhému.
Ruka velká i malá, horká i chladná, zpocená i suchá, čistá i špinavá.
Jsme lidé.
A do tohoto kruhu vstupuje
sám Bůh! Jak mu mám (mohu) podat svou slabou ruku na znamení
sounáležitosti? Jsem přece hříšník a vlastní silou se svých hříchů
zbavit nemohu. Je to On, který mě
– bez mých zásluh – ospravedlňuje
a dotekem své ruky činí mou ruku
čistou. Děkuji Ti, můj Pane, a chce
se mi stisknout Tvou ruku ještě
vroucněji.
Vždy když slavíme narození a
jméno Panny Marie, kroutím hlavou nad tím, jak z řady hříšných lidí
mohl vzejít tak čistý květ, skrze
nějž vstoupil do světa sám Bůh.
A přitom je to vlastně stejné.
Jenže On se své matky dotkl, ještě než se narodila – v lůně Alžběty.
Ne fyzicky, ale svou silou – říkáme
milostí. A tak je čistá, svatá a milostiplná.
Za tuto odvahu a důvěru v člověka Ti, Pane, děkuji a oslavuji tvou
matku – jako tu, která je plná Tvé
milosti.
otec Marek Miškovský

Soutěž
o hymnu
Sekce pro mládež ČBK
vyhlašuje soutěž o hymnu celostátního setkání
mládeže v Táboře- Klokotech 2007. Hymna by
měla obsahov at hlavní
myšlenku setkání: „Jako
jsem já miloval vás, tak
se vy milujte navzájem.“
(Jan 13, 34). Podrobné
podmín ky soutěže na
www.signaly.cz.

NEPOSKVRNĚNÉ

Foto archiv otce arcibiskupa, ilustrace Terezie Regnerová
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Přihlašuji se do čtenářského klubu sv. Tarsicia
Jméno a příjmení: ..................................................................... Rok narození: .................
Adresa: ....................................................................................... Diecéze: ...........................
Obec: ........................................................................................................ PSČ: ....................
E-mail a telefon: ....................................................................................................................
 jsem členem klubu, který se jmenuje .......................................................................
V našem klubu, který má ........... členů, jsem – nejsem kontaktní osoba!
 jsem SAMOTÁŘ, protože zatím nemám kamarády do klubu
Podpis kněze ......................................., dne ..................................., farnost ...................................
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