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Komu není
o
shury dáno,
v apatyce
nekoupí

Tak praví staré úsloví. A vyjadřuje hlubokou pravdu, že to nejsme my, kdo si dáváme
naše schopnosti, a že naše úsilí, tolik nutné
k dosažení úspěchů, samo o sobě nestačí. Je
to parafráze slov, která říká Ježíš: „Kdo má,
tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale
kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“ (Mt
13, 12)
Vždy mi vrtalo hlavou, jak by někomu, kdo nic nemá, ještě
mohlo být něco vzato.
Ježíš hovoří jasně. Vše, co mám: mé schopnosti (fyzické
i duševní), výchova a vzdělání, místo, kde žiji, je darem. Kdo
si to uvědomuje a za všechny dary děkuje, je schopen jich
správně užívat, rozvíjet je s radostným vědomím zodpovědnosti za obdarování. Tak se stává pánem věcí a schopností
ne pro sebe, ale pro Boha. Spoluprací s milostí si pak říká
o dary další.
A naopak. Kdo žije s pocitem, že vše, co má, je jen jeho
a může s tím nakládat, jak chce, klame sám sebe. Svým postojem říká, že si vystačí sám, je na Bohu nezávislý, nepotřebuje
Ho a ze svého života se Mu nebude zodpovídat. Je to však
omyl a pošetilá nezodpovědnost. Protože jsme si život sami
nedali, je pro nás darem, za který jsme před Bohem zodpovědní.
Schopnosti, které nám Bůh dal, nám nevezme. Ale budeme
se jednou z jejich využití zodpovídat. A mohlo by se stát, že
přijdeme o to největší, čeho máme dosáhnout: život věčný,
patření na Boha.
Začala škola, přicházejí první úlohy. Využij svých schopností
naplno a pomáhej slabším, abys mohl přijmout dary větší, které ti pro letošní školní rok Hospodin připravil.
Ať ti pomáhá Maria, Panna nejobdarovanější, ta, která ze
všech lidí nejlépe využila Boží dary.
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Půjdem spol u do Betléma
Když jsme vycházeli ze
sakristie, byli vlevo lidi
v lavicích, vpravo oltář sv.
Anny. Tam se o Vánocích
stavěl betlém. Měli jsme
betlém – neboli jesličky –
také doma. Oba betlémy
se mi líbily. Ten domácí byl
z vystřihovánek, nalepený
na kouscích překližky. Ten
v kostele byl větší, s figurkami ze sádry.
Každá neděle byla
krásná, ale nejhezčí to
bylo o Vánocích „při půlnoční“. Přišli i lidé, kteří
jinak do kostela nechodili. Zpívaly se koledy,
z nichž jsem si nejvíc oblíbil „Půjdem spolu do
Betléma“, „Nesem vám
noviny z betlémské krajiny“. Na závěr se zpívalo „Narodil se Kristus Pán“.
Pak jsem rostl a dospíval, viděl jsem mnoho kostelů a prožil jsem už Vánoce sedmde-

sátkrát. Časem jsem se stal knězem, vstoupil
jsem do františkánského řádu bratří kapucínů
a pak jsem se stal biskupem v Praze a v Budějovicích.
Ve 13. století žil sv. František z Assisi a byl
a je velmi oblíbený a obdivovaný světec. Sou-

časný papež František si dokonce vzal jeho
jméno. Svatý František nadchne každého
svou prostotou, nasazením a odevzdaností
Pánu Ježíši. Chtěl Pána Ježíše ve všem násle-

dovat. V tomto nadšení chtěl také prožít se
svými řeholními bratřími slavnost Narození
Krista Pána. V italském městečku Greccio,
které jsem také osobně navštívil, znázornili
scénu narození Páně podle evangelií. Lidé byli
tak nadšeni, že kamkoliv později přišli, stavěli
vánoční betlémy, neboli jesličky.
Netušil jsem, když jsem jako
ministrant chodil kolem onoho
našeho betléma v našem kostele, že mně Pán Bůh dopřeje,
abych se do skutečného Betléma dostal jako poutník. A byl
jsem tam třikrát. Naposledy
vloni, v roce 2013, s téměř
všemi českými biskupy a s tisíci poutníky z Čech. Sloužili
jsme mši sv. na místě nazvaném „Pastýřská pole“. Zpívali
jsme: „Půjdem spolu do Betléma“ a „Narodil se Kristus Pán“.
Bylo mi právě sedmdesát let.
Vzpomněl jsem si na sv. Františka, na jeho betlém ve vesničce
Greccio a na stovky betlémů ve
světě, které jsem na svých cestách viděl. Buďte věrni Kristu Pánu a uvidíte!

Žehná Vám biskup Jiří.
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Zde leží náš Spasitel – komiks.....................19
Renault 900 a Avantime.............................20

Před časem jsme hovořili o aktivitě papeže Františka na sociální síti
Twitter. V současnosti se většina jeho zpráv, tedy „tweetů“, zaměřuje
na situaci křesťanů na blízkém Východě, konkrétně v Iráku, kde téměř
před našimi zraky probíhá krvavé pronásledování a ničení víc jak tisíc let
starých křesťanských komunit. Sledujte Františkovy výzvy a zůstávejte
s ním v modlitbě.
Svatá Maria, Matko Církve, oroduj za všechny trpící křesťany.

vtipálek
Na cestě k Bohu
Průvodce modlitbou pro nejmenší od Pavla Gajdoše z Kartuziánského nakladatelství můžeš vyhrát, když nám do redakce pošleš
úsměvné nové vtipy, a to na adresu: redakce@tarsicius.cz.
Omalovánku s vyprávěním o sv. Anežce České vyhrává Josef Melkus. Blahopřejeme!
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Ministroval jsem na vesnici ve
východních Čechách. Bratr mě
vzal k oltáři mezi ministranty,
když mi byly čtyři roky.
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Papežova výzva

Mons. Jiří Paďour OFMCap,
titulární biskup asuccurský
2
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Slosování objednávek
Jak Slovo na Velkou Moravu přišlo
Bohatě ilustrovaná kniha vyšla k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Bratři ze Soluně jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo
také Slovanští věrozvěstové. Na své misii na Velké Moravě (863) vytvořili
písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Pokud se staneš doporučitelem nebo novým předplatitelem, můžeš tuto
knihu vyhrát!
Publikaci DCŽM vyhrává Ladislav Benda. Blahopřejeme!

