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Proč bych
se měl stydět
za Krista?

P

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.,
biskup českobudějovický

Zemřel otec arcibiskup Karel Otčenášek

V

foto: archiv otce biskupa
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ěhem mých školních let, kdy jsem ministroval, se mi nikdy nestalo, že by se
mi někdo kvůli víře posmíval. Spíš jsem ve
škole v dějepisu a v češtině, totiž při výkladu literatury, často slyšel velkou kritiku vůči církvi a náboženství. Musel jsem
o tom samozřejmě přemýšlet.
ěděl jsem, že se ve světě stalo mnoho špatného a že i v té době, ve které
žiji, se mnoho špatného děje. Ale z kostela jsem si stále přinášel poznání, že za to
Kristus Pán nemůže, že to my lidé jsme
hříšníci.
dyž jsem se dostal na vysokou školu,
dokonce na divadelní akademii, nabídli mi jednou, abych hrál v televizi v pořadu, který zesměšňoval Vánoce. Uvědomil
jsem si, že to prostě dělat nemohu, že přece si narození Krista Pána většina lidí váží
a oslavuje upřímně a radostně jeho narození už 2000 let. On by se mohl někdy
stydět za nás – když hřešíme. A On nám
naopak vychází vstříc.
roč bych se já měl stydět za něj? Čím
víc ho znám, tím víc ho mám rád, vážím si ho a naopak vím, že bych ho nechtěl nikdy ztratit. Nikde to nevykřikuji,
ale věřím tomu a jsem šťastný, že mě Pán
Ježíš přizval dokonce tak blízko, že jsem se
stal knězem a že jako biskup mohu mnohým lidem pomoci Krista Pána správně
poznat a ctít. Doufám, že ho nezklamu.
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PRÁZDNO – PLNO

V

iděl jsem byt před nastěhováním. Byl celý prázdný. Místnosti se zdály velké a slibovaly prostorný a vzdušný život plný světla. Hlavou se mi honila spousta nápadů, jak by se vše dalo zařídit, kde by bylo
nejlepší mít pracovnu, kde ložnici a jak využít chodbu na
uložení věcí.
Naděje, plány, možnosti (ve fantazii téměř neomezené),
očekávání. Ze snění mě vytrhl kamarád otázkou, zda nevím, kde je tu nejbližší Ikea – podnik na nákup levného nábytku. Povzdechl jsem si, vysvětlil mu cestu a sám se vydal
zvolna domů. Cestou autobusem jsem přemýšlel, že snění
spojené s očekáváním může být docela dobrý hnací motor
úsilí (třeba v zařizování bytu), ale samo o sobě ještě není
štěstím – protože není realitou.
Uběhly tři měsíce a kamarád mě prosil o pomoc při
stěhování – prý mu přivezou nějaký nábytek. Slíbil jsem
rád. V očekávání, že uvidím, jaké byly jeho představy a jak
je uskutečnil, jsem v sobotu ráno zvonil u bytu. Vykoukla
rozcuchaná hlava a s omluvou, že zaspal a že tu má trochu
nepořádek, mě pozval dál. V kuchyni bylo neumyté nádobí
a krabice s nevybalenými hrnci. V koutě igelitový pytel na
odpadky. V ložnici slušná postel a v pracovně napůl složený
pracovní stůl z Ikey. A to už zvonil chlapík, že je tu s tím
nábytkem. Ukázalo se, že se jedná o „výhodné“ dědictví po
pratetě. Když jsme nábytek nastěhovali, skoro jsme se v bytě
nemohli hnout. Cestou domů jsem přemýšlel, zda je lépe
mít byt prázdný v očekávání krásných zítřků, nebo zaplněný hromadou haraburdí ve zmatku s nemožností se hnout.
To, co dělá život krásný, není prázdnota nebo zaplněnost, ale řád a uměřenost, které dává naplnění a smysl nejen věcem a prostoru, ale i času. Stojí to ovšem námahu
a vnitřní kázeň. Nepromarni prázdniny planým sněním, lenošením ani vrháním se do všech (ne)možných podniků.
Naplň je přiměřenou činností, která bude mít svůj počátek
i konec v modlitbě. Učiň Marii – královnu nebeskou i královnou svých prázdnin.
otec Marek Miškovský

V pondělí 23. května ve večerních
hodinách byl Pánem života povolán na
věčnost jeho věrný a dlouholetý služebník Mons. Karel Otčenášek, emertiní biskup v Hradci Králové.
Narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. Po studiu na gymnáziu vystudoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě,
kde byl 17. března 1945 vysvěcen na kněze.
Po návratu do vlasti působil na několika místech diecéze a od roku 1949 byl vicerektorem v diecézním semináři v Hradci Králové.
V roce 1950 byl tajně vysvěcen na biskupa
Mons. Mořicem Pýchou. V padesátých letech
byl odsouzen na 13 let za „velezradu a špionáž pro Vatikán“. Až od roku 1965 mohl
vykonávat kněžskou (nikoliv však biskupskou
službu) v Trmicích u Ústí nad Labem. 21. prosince 1989 byl papežem
bl. Janem Pavlem II.
jmenován 23. sídelním
biskupem v Hradci Králové. Tuto službu vykonával do roku 1998,
kdy jej nahradil Mons.
Dominik Duka, nynější
pražský arcibiskup.
Do konce svého života radostně a velkodušně plnil biskupskou
službu. Je jistě krásné,
že dobrý Bůh mu dopřál dožít se toho, že
v Hradci Králové mohl
uvítat svého nového
diecézního biskupa.
Kéž mu Pán dopřeje radosti na věčnosti.
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Barvínek
na léto
5. 7. Mikulčice: I tady možná
žili Konstantin a Metoděj

S Františkem Synkem budeme procházet archeologické naleziště
z doby Velké Moravy.

12. 7. Misionáři v Klokotech

Ohlédnutí za poutí Papežských misijních děl v Táboře a Klokotech
2011.

19. 7. Telefonické riskování

Prázdninové telefonické soutěžení.

26. 7. Sto českých nej VII.

Pořad, ve kterém si projdeme místa
a zajímavosti, které uspěly v anketě
100 českých nej.

2. 8. Barvínkův zpěvník
a dětská CD 2010

Písničky z alb Učedníků, Boba
Fliedra, z alba Bongo BonBoniéra
a vánoční CD od Scholy brněnské
mládeže.

9. 8. Život hvězd

Seriál o vzniku, životě a zániku
hvězd.

20. 8. Všichni jsou už
v Mexiku

Eva Gloserová působí na misijích
v Mexiku. Dovíme se o její životní cestě, o pobytech v USA, Irsku
a Španělsku, a hlavně o Mexiku.

30. 8. Barvínkův zpěvník
a dětská CD 2011

Zazní ukázky z alb Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře, Petra Brandejse,
souboru Anička a letadýlko a Květy.

Těší se na vás Karolina
a Luděk
www.barvinek.proglas.cz.

Světové
dny mládeže
Madrid 2011
16.–21. srpna
Mládež z celého světa se sjednocuje, aby společně
s papežem slavili svoji víru pod křížem. Vytváří korunu Panny Marie Almudenské, patronky Madridu.
11.–15. srpna
Dny v diecézi Tarragona

