Volání
otec Marek Miškovský

Ano,
věřím!

Moji milí ministranti,
právě prožíváme 110 let od
narození (1902) pana biskupa
Hloucha, který byl 9. biskupem v Českých Budějovicích.
Před 40 lety zemřel (1972).
Mnoho lidí na něj vzpomíná a platí o něm, že zemřel
v pověsti svatosti.

Pan biskup se narodil na Moravě v Lipníku u Třebíče, po gymnáziu byl v semináři
v Olomouci, pak se stal knězem a působil na
různých místech. V roce 1947 byl jmenován

biskupem v Českých Budějovicích. Vzápětí
začalo těžké pronásledování komunisty a on
od roku 1950 až do roku 1952 nesměl opustit biskupství. Byl střežen v domácím vězení
a od roku 1952 až do roku 1968 byl internován, to znamená, že musel být mimo diecézi
a byl střežen policií. Vrátil se až v roce 1968
a vzápětí, poněvadž přijely ruské tanky, přišly opět velké potíže a šikana. V roce 1972
vyčerpán umírá. Byl tedy 18 let pronásledován a jen 7 let byl ve službě diecézního biskupa. Měl krásná kázání a na jeho moudrá
slova lidé dosud vzpomínají.
V době internace v Koclířově napsal zamyšlení na každý den, které vyšlo v knížečce

12.–14. dubna se v Přibyslavi uskutečnilo setkání ministrantů
královéhradecké diecéze. Dorazilo 270 účastníků a také oba
královéhradečtí biskupové Jan Vokál a Josef Kajnek.
Ministranti se ubytovali v místní škole. Nabitý program setkání zahájily scénky odkazující k událostem, které si církev
tento rok připomíná: Rok víry a 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
V sobotu absolvovali ministranti katechezi o kříži, po které
vyrazili účastníci na trasu se stanovišti, kde plnili různé úkoly
souvisejí se sv. Cyrilem a Metodějem.
Následovala společná mše s biskupem Janem. Ministrantů
bylo tolik, že zaplnili polovinu přibyslavského kostela. Otec
biskup v kázání podtrhl význam ministrantské služby jako klíčového předpokladu pro budoucí povolání ke kněžství.
Po mši si účastníci vybírali mezi návštěvou hasičského muzea
a věže, či letiště s meteorologickou stanicí nebo promítáním
fotografií z Ugandy, případně fotbalem.
Večer následovala vigilie, při které biskup Jan na farní zahradě požehnal oheň, od kterého byl zapálen paškál a posléze
i svíčky účastníků. Ministranti šli průvodem do ztemnělého
kostela, kde každý položil svoji hořící svíčku před oltář a poté
setrval v tiché adoraci vedené otcem biskupem.
V neděli ministranti zakončili setkání mší svatou s otcem biskupem Josefem Kajnekem, následovanou společným obědem.
Velký dík patří všem, kdo se na přípravě setkání podíleli organizačně i finančně.
Za organizátory setkání Jan Málek
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Volání má v sobě vnitřní touhu po svobodě, která se skrze něj šíří navenek, dobývá prostor, prostupuje ho. Ostatní
slova na něm mají účast a z něj vystupují: zvolání – je krátký výkřik, výron z hlubin duše; povolání – úkol,
ke kterému jsem volán; zavolání –
k někomu/na někoho mířené volání,
mající za cíl přitáhnout k sobě – přivolat;

vyvolání – z množství či z hlubin neurčitosti vyvést
na světlo určitosti, jedinečnosti; provolat – to je voláním prohlásit, ustanovit. Nese v sobě až sílu moci
zákonodárné; opakem je pak odvolání; dovolání je
záchvěv naděje ve vztahu k poslední instanci.
Je-li láska odpovědí na Boží volání po lásce,
odpovědí na povolání k životu, co vlastně
láskou dávám? Odpovídám Bohu. Ve
vztahu k němu nejsem nikdy schopen
převzít iniciativu, „jen“ odpovídám.
(A má odpověď je mnohdy tak nedostatečná!) Je ale nezbytná, abych
pak vůči bratru, bližnímu, druhému člověku byl schopen postupovat
jako Bůh – nezištně! Tak se má odpověď na Boží volání stane mým povoláním,
vůči světu zvoláním a přivoláním druhých
k jednomu společnému povolání – k Lásce.

Benedikt XVI.
Můj duchovní testament
Ústředním motivem knihy je téma víry.
Nad textem testamentu si uvědomujeme, nakolik je každý člověk v křesťanském životě vlastně na začátku a jak
moc má zapotřebí stále znovu se učit
tomu, na co pozapomněl, nebo znovu
vdechnout život tomu, co bylo zhasnuto
nebo vyhaslo, či dokonce znovu získat
to, co bylo opuštěno nebo odloženo.
brož., 112 s., 199 Kč

„Minutěnka“. Alespoň minutu, minutěnku
se zamyslet nad Božími věcmi! Mnoho lidí
z ní čerpalo a dosud v ní nachází povzbuzení,
duchovní postřeh a radost z víry.
Jednou připomíná Kristovo slovo: „Budete mi svědky.“ A pan biskup nám všem
říká: „Až přijde na to, abys vyznal, zda věříš
nebo ne, řekni: Ano, věřím. A nebo že by
ses styděl? Že by ses bál? Že bys něco ztratil? Kdo byl kdy větší než Kristus Pán? Kdo
kdy víc miloval? A kdo kdy mohl říci: Já jsem
pravda, já jsem život? Svatý Pavel říká: „Co
mě odloučí od lásky Kristovy?“ Ani život,
ani smrt, ani žádný tvor!“ Jen si to uvědom
a vyznej: „Ano, věřím.“

Foto: wikipedia.org-Kenad

Po delší době jsem nepřemýšlel o věcech důležitých. Přemýšlel jsem o věcech podstatných. Hrál jsem si se slovem volám, voláš, volat, volání. Jak se
posune význam, připojím-li k němu
předponu: za-, po-, při-, od-, vy-, z-,
nebo snad pro- či do-volání.

Přibyslav hostila
diecézní setkání
ministrantů

Právě vychází
v knižních novinkách

Ve své závěti pan biskup napsal: „Všechny
vás v srdci na věčnost nesu.“ Opatrujeme
jeho hrob, na biskupství jsme připevnili pamětní desku, že tu působil a uspořádali jsme
vzpomínkový večer i odborné sympozium.
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Znovu se oživila jeho postava a jeho působení a projevila se úcta vůči němu.

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
biskup českobudějovický
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Simon Biallowons
František
Papež z druhého konce světa
Papež František si od svého prvního vystoupení získal srdce lidí a také
jeho první kroky v roli Kristova náměstka jsou originální a probouzejí
mnohé naděje. Tato kniha usiluje o první portrét buenosaireského arcibiskupa, apoštola chudých a přítele lidí na okraji. Shrnuje také odkaz
Františkova předchůdce, papeže Benedikta XVI., a zamýšlí se nad přítomností i budoucností katolické církve a výzvami, které před novým
papežem stojí.
176 s. (168 s. + 8 s. příloha), 235 Kč

