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papežem se člověk tak snadno osobně nesetká. Za mého života se vystřídalo už šest
papežů. Osobně jsem se setkal s posledními třemi. Se všemi to byl vždycky silný okamžik.
Vždyť je Kristův náměstek na zemi a nástupce svatého Petra, hlava celé církve! Zároveň jsem vždy
cítil, že papež je člověk lidsky blízký a přátelský.
Nejvíc se mi samozřejmě zapsal do srdce svatý Jan
Pavel II., protože jsem mohl zažít jeho návštěvu
u nás doma v Olomouci. Dvě noci u nás spal. Brzy
ráno se už modlil v kapli, kde jsme ho nerušili.
Snídal málo u sebe v pokoji, ale večer přišel mezi
nás. Každého si pamatoval jménem. I když musel
být unavený, žertoval a zpíval s námi polské písně.
O setkání s mládeží na Svatém Kopečku říkal, že
to bylo jeho nejhezčí setkání s mládeží vůbec. Líbilo se mu, že byli veselí, ale taky mu pozorně naslouchali. Velice se s nimi nasmál, ale když se jich
ptal, jestli dokáží dát Boha na první místo, jestli
mají pro něho místo ve svém srdci, jestli ho dovedou poznávat v kráse stvořených věcí, jestli ho
milují z celého srdce svého, ze vší mysli své a ze
vší síly své, mladí křičeli po každé otázce stále silněji: ANO. Udělali mu opravdovou radost. On se
pak modlil, aby to skutečně dokázali. Byl mezi nimi
opravdu šťastný.
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Nechce se mi do té podzimní tmy, nechce se mi do té
zimy ven. Zajít na hřbitov,
zapálit svíčku a pomodlit se
krátkou modlitbičku. Co se
tím změní?
Je-li hřích rozhodnutím pro skutečnou temnotu (vír vášní, zatemnění rozumu) a chlad nelásky, které se sčítají,
ve snaze pohltit celý svět, je smrt jediným logickým důsledkem hříšného
konání. Temnota definitivní! Definitivní? … Tou by byla věčnost miliardám
duší, kdyby On nevyšel do mrazivé
temnoty, jež obklopovala svět. V tom
se ukázala Boží láska k nám, že Bůh
poslal na svět svého jednorozeného
Syna, abychom měli život skrze něho.
A to, ne že my jsme milovali Boha, ale
že on si zamiloval nás hříšníky a poslal
svého Syna jako smírnou oběť za naše
hříchy. K tomu se nedá nic do(při)dat.
Ale v něčem máme Boha napodobovat: když nás Bůh tak miloval, máme
se i my navzájem milovat! (Srov. 1 Jan
4, 9–11)
Projev malý skutek lásky k těm, kteří
nás předešli na věčnost: vyjdi do chladu tmy a přines ždibec lásky v podobě modlitby. A svíce na hrobě ať svítí
jako symbol lásky navzdory temnotám.
Panno Maria, Bráno nebeská a Hvězdo jitřní, oroduj za ně!

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal
na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli
život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme
milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní,
když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem
milovat. (1 Jan 4, 9–11)
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Vždyť tu svíčku stejně vítr zhasne…
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Vyhlášení Pořadí

SOUTĚŽ KRÁL KVÍZŮ

Obsah

Papež byl mezi námi opravdu šťastný

po zářijovém 124. kole:

Mazáci

1. Hájek Tomáš 42,0
2. Kovanda Tomáš Antonín33,0
3. Holeček Vavřinec32,0
4. Šmrha Martin 23,0
5. Lipovský Václav 18,0
6. Šmrha František 17,0
7. Hlaváček Karel4,0
8. Ondrůšek Kuba 1,0

Mazánci

1. Provazník Karel 24,0
2. Šustr Vojtěch 22,0
3. Šustr Vavřinec 21,0
4. Kozel Kryštof 13,0
Pro výherce tu máme skvělé ceny, oba vítězové ve svých kategoriích, Tomáš Hájek a Karel Provazník, získávají volnou vstupenku do
Techmania Science Center v Plzni, článek
o Techmanii jste si mohli přečíst v prázdninovém čísle. Druzí v pořadí, Tomáš Kovanda
a Vojta Šustr, získávají volné vstupenky do
muzea Škoda v Mladé Boleslavi. Oběma Vavřincům :) posíláme knížku, mazákovi YouCat
– modlitby pro mladé a mazánkovi Co se děje
v kostele? od Jana Houkala. Všem výhercům
srdečně blahopřejeme. Chceš příště vyhrát
i ty? Odpovídej pravidelně na otázky v Králi
kvízů na webu www.tarsicius.cz/kral a příště
můžeš být první!
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