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Zrovna sedím u počítače a snažím se psát 
do Tarsicia poselství našim ministran-
tům. Vím, že si musím dát záležet, proto-
že ministranti jsou významní „kolegové“ 
biskupů i kněží a u oltáře při nich stojí 
věrně a blízko. Nedávno se mi stalo, že 
při slavné bohoslužbě při lavabo přistou-
pil ministrant s konvičkou a vedle něho 
druhý maličký, asi pětiletý, který mi měl 
podat bílou roušku na utření rukou. On 
ale žádnou neměl a já si mokré ruce utřel 
duchapřítomně do bílého rukávu jeho kom-
že. Mně to stačilo, klučina byl spokojen a lidé 
si toho ani nevšimli. Napadlo mě, že andílci 
někde v nebi se možná nemohou udržet 
smíchy. Nakonec proč ne? 

Kdybych měl hodnotit svůj největší biskup-
ský zážitek roku, byl by to zřejmě Eucharis-
tický kongres v Brně, a pak u nás v Olomou-
ci, kde jsem měl kázání pro 5 000 dětí z celé 
diecéze v městském parku. Měl jsem obavy, 
jak to dopadne a  zda je oslovím. Bylo tam 
i hodně ministrantů. Dav dětí se ale choval 
ukázněně. Hovořil jsem k  nim o  tom, jak 
Ježíš nakrmil hladový zástup, kde bylo také 
5 000 lidí na jeho kázání. To bylo podobné 
téma. Z evangelia se dovíme, že neměli co 
jíst, ale byl tam jeden kluk (možná vašeho 

věku), který si vzal z domu svačinu (5 chlebů 
a 2 ryby). Ježíš řekl učedníkům, aby mu to 
přinesli. Ten kluk mohl klidně říci: „Nedám, 
to je moje,“ nebo mohl říci: „Můžeš si kous-
nout,“ nebo se rozdělit půl na půl.

Ale on to všechno dal Ježíšovi, nic si ne-
nechal a  Ježíš z toho mála nakrmil celý hla-
dový zástup. Ježíšovi stačí málo, aby vytvořil 
mnoho. I malý dobrý skutek, oběť, pomoc 

druhému může mít za následek, že se zrodí 
něco velkého v Božím plánu. I  tehdy, když 
se ministrant rozhoduje, jestli bude včas na 
svém místě v  kostele při mši svaté, nebo 
dá přednost fotbalu či něčemu jinému. Ten 
hoch je vzorem i  pro všechny ministranty. 
Někteří z vás možná darujete Ježíšovi také 
„úplně všechno“ a půjdete za ním...

Na konec toho kázání pro 5 000 dětí byla 
ještě jedna „sportovní“ inspirace. Zrovna 
ten den byl zápas hokejového mistrovství 
světa, kdy se čekal náš postup v play off a já 
si dovolil citovat jednoho věřícího ligového 
hokejistu, který mi říkal, že přišel na to, že 
i v životě platí, že „hrát bez Ježíše“ je něco 
jako hra v oslabení. Hráči jsou pod tlakem, 
nadřou se, snadněji inkasují nebo i prohrají. 
Zatímco život s Kristem je jako „hra v pře-
silovce“. S ním neprohráváme. Ježíš ale ne-
chce být „král střelců“, ten, kdo dává rozho-
dující góly, on ti spíš posílá přihrávky, přesné 
a skvělé, často nenápadné, a je na tobě, jestli 
je proměníš nebo zahodíš. Děti to oslovilo 
a kluky zvlášť. Jestli vás někdy napadne ně-
jaké podobenství ze života, napište mi, já to 
třeba „pošlu dál.“

otec biskup Josef Hrdlička, 
titulární biskup thunudrumský 

a světící biskup olomoucký

Není vyprávění Bible jen vyjádřením snu 
o nedosažitelném ideálu harmonie člově-
ka? Mýty o „Zlatém věku lidstva“, který 
byl, jsou společné všem náboženstvím. 
A ti, kteří popírají jeho existenci v minu-
losti, nám jej slibují v budoucnosti. Jen je 
zvláštní, že se přes všechen pokrok lid-
stvu kýženého ráje nedaří dosáhnout.

Klíčem k  pochopení je nám vyprávění 
Bible o ráji, o lásce Boží k člověku. Člo-
věk žil bezprostředně v přátelství s Bo-
hem, a  tomu říkáme život v milosti. Mi-
lost působila, že duše ovládala tělo (ne-
bylo utrpení a smrti), rozum panoval nad 
vášněmi (nebylo vnitřní rozpolcenosti), 
a  člověk nad světem – svět byl člověku 
zahradou, rájem.

Prvním hříchem člověk ztratil milost Boží, 
vnitřní harmonii a dar ráje. Jeho lidská při-
rozenost byla zraněna. Nebyla však zničena 
úplně, zbyla touha po návratu a matná vzpo-
mínka na ráj. Ze sebe ale nemá sílu dosáh-
nout obnovení přátelství s Bohem. Je to opět 
láska Boží, která se sklání k člověku. Bůh se 
stal člověkem, abychom skrze Něj – ne už 
adamovskou, ale kristovskou milostí – do-
sáhli ráje, věčné blaženosti, jež díky Vtělení 

překonává počáteční ráj pozemský. Před-
chuť ráje můžeš okusit už teď, v Jeho Srdci. 

Nekonečná přESiLoVKA?

ráj na zemi?
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, budiž naší spá-

sou.

otec Marek Miškovský

Byl 
skutečně
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Proč jet? 
Jak vzkazuje otec biskup pavel posád: 
v krakově najdeš nový směr, nové světlo pro svůj 
život. A my s ním souhlasíme. navíc můžeš potkat 
spoustu nových a inspirativních kamarádů, zúčast-
nit se skvělého programu a na závěr prožít spolu 
s papežem Františkem nádhernou večerní vigilii. 

Pojedeš 
s českou výpravou 
do Krakova? 
Ač se to zdá neuvěřitelné, 
celosvětové setkání mládeže s papežem 
Františkem v krakově se kvapem blíží. 
dny v polských diecézích začínají již 20. 7. 
a samotný krakovský týden 25. 7. 2016. 
Stále je ještě možnost 
se přihlásit. 

krásné krakovské tričko si můžeš koupit 
na shop.in.cz nebo na dCM svojí diecéze. 
A to ať už pojedeš, nebo jen pro pocit, že 

v tom jedeš s námi. Hurá do krakova!
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všechny další informace o přihlašování, pro-
gramu, pozvánky a  videa najdeš na https://
krakov2016.signaly.cz/ .

Na svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, byl 
povolán na věčnost otec kardinál Giovanni Coppa, který byl 

od roku 1990 dlouhou dobu 
apoštolským nunciem v  Čes-
koslovenské a pak v České re-
publice. Dožil se požehnaného 
věku 90 let. Naši zem si zami-
loval, sám říkal, že jeho srdce 
patří do Čech. Byl velkým cti-
telem Panny Marie Svatohor-
ské. Sám pak několikrát také 
přispěl do našeho časopisu 
(a  to už v  době, kdy Tarsici-
us byl ještě „malý“). V  únoru 
2008 byla jeho fotografie do-
konce i  na obálce. Modle-
me se za jeho duši a děkujme 
Bohu za vzor jeho života a za 
vše, co pro naši zemi vykonal 
nejen jako diplomat, ale pře-
devším jako katolický biskup.
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Rokole a Český Betlém
výlety po Česku

Powerball
gyroskopická hračka

SNB weekend  
na Vesmíru

Italský kardinál s českou duší
interview s Giovanni Coppou

Starý zákon 

Čtení i pro tebe?

Historie liturgického oblečení

zeMřel kArdinál 
GiovAnni CoppA
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