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Něco vlastnit (je to mé vlastní) … o novém super
autu dovede snad každý snít i s otevřenýma očima.
K plnému potěšení je ale třeba, aby ho někdo náležitě
ocenil. To jsou kamarádi (patřící neoddělitelně ke snu),
před kterými se budu předvádět, kteří mi budou i trochu závidět a před nimiž budu svou „hračku“ bránit.
Hodnota vlastněného tak vlastně závisí na těch, kteří
nevlastní.
Mít podíl na bohatství není ve vlastnictví, ale v tom,
že se stanu součástí samotné hodnoty. Proto se mnozí snaží být členy prestižního orchestru či sportovního
klubu – a to i když hrají třetí housle nebo v B družstvu.
Je to hezké, ale ve vztahu k poslednímu cíli – svatosti,
jediné hodnotě, která přetrvá na věčnost, je to (v lepším případě) úplně jedno.
Jediná cesta ke skutečnému bohatství je spojit se
s Kristem! Tvé malé každodenní oběti spolu s Jeho nekonečnou obětí dostanou její rozměr. Jako kapka vody
ve víně…
Až budeš držet konvičky a kněz bude nechávat skanout kapku vody do vína, vzpomeň si a obnov spojení
svého lidství s božstvím Ježíše Krista.
V tom je tvé skutečné bohatství.
Maria, královno všech svatých, oroduj za nás!
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Až se ozve,
nedělej, že neslyšíš
Foto: Vít Luštinec - wikopedia.org

P. Čížkovský ale svou maminku zaskočil.
Stal se knězem v Jihoafrické republice, jako
emigrant se však nemohl do Česka vrátit.
Proto na své primici neměl nikoho ze
svých blízkých, ani maminku, jenom
věřící z daleké ciziny. Když se časem
se svou maminkou ve Vídni setkal,
zeptal se jí, proč mu jako klukovi
bránila v ministrování. Maminka se
rozplakala. Zvláštní, Bůh si volá své
služebníky podle vlastního uvážení,
neboť hledí do srdce. Kdyby se někdy ozval ve vašem srdci, nedělejte,
že neslyšíte.
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Mons. Karel Herbst SDB,
titulární biskup siccesienský
a světící biskup pražský
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P. Čížkovský, kdysi farář v Kroměříži, v knížce vzpomínek popisuje svá mladá léta na Hané. Chtěl
být ministrantem, ale jeho maminka mu to nedovolila, prý, aby
jí u oltáře nedělal ostudu. Asi to
byl zlobílek, jak kluci často bývají.
Mnozí si myslí, že jen ti nejhodnější
mohou pomýšlet na cestu ke kněžství, ale Bůh často povolává ty, na
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které by si nikdo nevsadil. Ani já jsem určitě
nepatřil mezi ty nejhodnější.

13. 7. − 26. 7. 2014

STRÁNKY PRO BORCE

otec Marek Miškovský

Milí ministranti, podívejte
se nenápadně na své pány
faráře a pokuste se odhadnout, zda to byli
vzorní, hodní kluci,
když sami byli ministranty, nebo zda to
mohlo být i jinak.
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Křesťanský letní tábor pro kluky - nejen ministranty - v údolí Hostýnských vrchů
Více informací: ado.cz/sarkander/archa/ nebo: vit.jdc.sustek@seznam.cz
Přihlášky: ado.cz/mladez/tabor-eprihlaska/

