Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné,
ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji.

Amen
Slova modlitby, kterou se v těchto dnech modlíme častěji. Co ale
znamenají? Odpočinutí věčné není druh důchodu bez konce. Ani
Světlo věčné není jen mihotavá svíčka na hrobě. Klíčem k pochopení je slovo věčnost. Věčnost není stereotypní, do nekonečna se
opakující sled kalendářních dní, ale spíše okamžik ponoření se do
oceánu nekonečné lásky, v němž už neběží časomíra, není žádné
předtím a potom. Tento okamžik je životem v plném smyslu, stále
nové noření se do nekonečné rozlehlosti bytí, v němž nás zaplavuje
neodolatelná radost1. Je společenstvím s Bohem, které Ježíš vyjad-

řuje takto: „Znovu vás uvidím a vaše srdce se zaraduje a nikdo vám
vaši radost nebude moci vzít.“ (Jan 16, 22) Je-li věčnost toto, pak
Svatý pokoj není ticho hřbitova, ale jiskřící radost z dosažení cíle:
od(s)počinutí v Bohu a Světlo věčné znamení přítomnosti před
Hospodinem.
Maria Panno, vypros mi zde na zemi upřímnou touhu po věčnosti
a buď mi do ní průvodkyní!

otec Marek Miškovský
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1 Srov. Benedikt XVI, encyklika Spes salvi, 30 listopadu 2007, č. 12.
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Vše je jednoduché,

když člověk říká Bohu a n o
Pak jsem četl životopis sv. Jana Boska, svého patrona, a líbilo se mi být knězem, který
pomáhá klukům. Proto jsem se po základní
škole hlásil na gymnázium, ale za komunismu
to nebylo snadné pro kluka, který vedl ministranty a tatínka neměl dělníkem. Dokonce
mi říkali, že by to byl zázrak, kdyby mě vzali.
Tak jsem se vydal jako poutník na Svatý
Hostýn, kde jsem prosil: „Panno Maria, já
myslím, že mám být knězem. Bez gymnázia to nejde. Byl by to prý zázrak, kdyby mě
přijali. Jestli si taky myslíš, že mám být knězem, tak to nějak zařiď.“ Nevím, jestli to byl
zázrak, ale přijali mě. Když jsem chodil do
tanečních, zamiloval jsem se, ale kněžství vyhrálo. V semináři to bylo dost partyzánské,
ale měli jsme skvělou partu a bylo veselo.
Vzpomínám, jak jsem organizoval první pouť
ministrantů a vydával ministrantský oběžník.
S tím, že budu biskupem, jsem nikdy nepočítal. Rád jsem byl venkovským farářem.
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Tyto barevné kostičky, ve kterých jsou čísla stránek, vám, milí kluci, mají napovědět, komu jsou příslušné stránky určeny především.
Tudíž například zelená kostička značí, že jde o společné stránky.
Tož tak. Jasné? Zdraví vás váš grafik Petr. Ad Honorem Jezu

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře

Jednou si mě ale zavolal můj předchůdce
a oznámil, že Svatý otec mě chce jmenovat
biskupem a čeká na můj souhlas. Lekl jsem
se a řekl, že na to nemám, ale pan arcibiskup odpověděl, že na to se neptal, že chce
slyšet, jestli poslechnu Svatého otce. Posluš-

bohoslovci českých diecézí tě
srdečně zvou na duchovní
víkend mladých mužů
v Arcibiskupském semináři
v Praze
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Foto: Roman Albrecht

Často se lidé ptají, jak to bylo, že
jsem se stal knězem. A já vzpomínám, že jako malí jsme si s kamarádem hráli na kněze, ale silnější přátelství s Pánem Ježíšem
začalo kolem prvního svatého
přijímání.
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nost jsem slíbil, já na to. A on dodal: tak je to
jasné. Já napíšu, že přijímáte.
Divím se, jak je vše jednoduché, když člověk říká Bohu ANO.

+Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký
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Listopadové otázky
na Krále kvízů
Víš a znáš na ně odpověď?
Můžeš soutěžit na webových stránkách Tarsicia.

MAZÁCI:
1) Jak se jinak jmenuje jezuitský řád?
2) Jak se jmenuje již zesnulý český jezuita,
který byl kardinálem?
3) Jaké české diecéze je patronem sv. Klement?
4) Kolikátého budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále?
5) Co je to manutergium?

MAZÁNCI:
1) Jak se jmenuje zakladatel jezuitského řádu?
2) Uveď alespoň jedno místo, kde v ČR působí jezuité.
3) Před kolika lety byla svatořečena sv. Anežka Česká?
4) Jak se říká lidově vzpomínce na všechny věrné zemřelé?
5) Seřaďte, jak jdou za sebou: kněz, kadidlo, kříž, evangeliář?

