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Kristus nás má rád 
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      ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

Ježíš své poslání a definitivní slávu nezjevuje jen slovy, která zůstávají mnohdy 
nepochopená, ale též skrze svá znamení.  
•  Událost proměnění Páně je protiváhou k  předpovědím o Ježíšově utrpení. Pán zjevil, že není 
jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný a  zároveň ten, který přemohl zánik - vstal 
z  mrtvých. Právě toto je podstatou Ježíšova života. 
•  Událost proměnění Páně je světlem pro okamžiky, kdy jdeme „temnotou rokle“. 
•  Událost proměnění Páně je příslibem i našeho proměnění. 
 

PŘÍSLIB PROMĚNY 
 Událost Proměnění Páně svědčí o proměňující Boží moci, které se může otevřít každý. 
Petr, Jakub a Jan jsou toho očitými svědky. „A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl 
zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit“ (Mk 9,2-3).  

Takové proměnění je cíl Božího působení mezi lidmi. 
 „JSME  PROMĚŇOVÁNI K JEHO OBRAZU MOCÍ   DUCHA   PÁNĚ.“  (2Kor 3,18) 
 Sv. Pavel mluví o tom, že věřící jsou proměňováni už za svého pozemského života v tutéž 
podobu, jakou má Kristus (Řím 8,29), v podobu takového člověka, jakého Bůh zamýšlel. A to  
vše mocí jeho Ducha. Toto proměňování není otázkou okamžiku, ale je postupné. Je to 
proměňování v podobu Syna Božího. Je to počátek definitivního proměnění (srv.  1Kor 15,44 
nn.51n; Flp 3,21), které věřící očekávají. Člověk si sám tuto rozhodující změnu nepřivodí! Jedině 
Kristus skrze svého Ducha již nyní umožňuje křesťanovi postupné proměňování. 
 „On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy...“ (Flp 3,21) 
 Cestou k tomuto proměnění je „poslouchat milovaného syna“ Božího (Lk 9,35), který mezi 
námi působí skrze svého Ducha. 

 

KRISTUS PROMĚŇUJE 
 Když slavíme svátek Proměnění Páně opěvujeme současně nepředstavitelné očekávání 
vlastního proměnění.  
 Kristus prochází lidskou bytostí a dává jí své vlastní rysy. Proměňuje v nás všechno: to 
dobré i zlé.  Každý muž a každá žena má v sobě mnoho otevřených ran způsobených neúspěchy, 
ponížením a  špatným svědomím. Tyto rány se možná otevírají právě v  okamžiku, kdy bychom 
potřebovali nekonečné porozumění a nikdo nám není nablízku.  
 Máme nad těmito ranami vzdychat? Takto by se staly naším soužením, agresivní silou proti 
nám i proti jiným, obvykle proti těm nejbližším. 
 Jestliže je však Kristus promění, stanou se silovým polem, zdrojem tvůrčí síly, z níž prýští 
schopnost  ke  společenství,  k  přátelství  a  k  porozumění. 

 (Podle Rogera Schutze) 
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Světci měsíce 
TARSICIUS 

 ( 15. srpen ) 
 

Tarsicius byl Říman, malý chlapec, který žil v 
době pronásledování prvotní církve kolem roku 250. 
Když byla zajata jedna skupina křesťanů, kněží řešili, 
jak jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo 
jim jasné, že dospělé, kteří by se chovali podezřele, by 
vojáci prohledávali. Tarsicius, kterému v té době bylo 
asi dvanáct let, se nabídl, že svaté přijímání vězněným 
donese. Vycházel z předpokladu, že malý chlapec 
nebude tak nápadný. Proto opravdu dostal pouzdro s 
Eucharistií (tzv. „bursu“) a pověsil si jí na krk pod 
oblečení. Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků, se 
kterými se znal, ale křesťané to nebyli. Zvali ho, ať si s 
nimi jde hrát, on však nechtěl. Chlapci viděli, že pod 
oblečením něco úzkostlivě skrývá. Ihned došli 
k názoru, že je to křesťan a začali ho bít. Seběhli se k 
tomu další lidé, kteří se k bití malého Tarsicia přidali. 
Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, a lidi 
rozehnal, že prý chlapce předá k potrestání. Místo toho 
jej zanesl k sobě domů a ošetřoval ho. Tarsicius mu z posledních sil předal bursu a úkol 
donést svaté přijímání vězněným. Poté z bursy obdržel Eucharistii on sám z rukou vojáka a 
zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol. 

 
BLAH. JINDŘICH GARCÍA BELTRÁN  

( 16. srpen ) 
 

Narodil se 16.3. 1913 v Almassore u Castellón de la Plana v tortosaaské diecézi 
(patřící však k regionu Valencie) jako syn Vicence García a Concepción Beltranové. Ve 
čtrnácti letech odešel studovat ke kapucínům do Massamagrell a 13.8. 1928 oblékl 
kapucínský hábit a začal noviciát. V Orihuela (Alicante) se stal bohoslovcem a 17.9. 1935 
složil věčné sliby. Před vypuknutím revoluce přijal jáhenské svěcení a připravoval se na 
přijetí svátosti kněžství. Věnoval se také hudbě a byl v pěveckém sboru. Žil asketicky a 
ukládal si větší posty. Když po vypuknutí revoluce v červenci roku 1936 museli všichni 
řeholníci z Orihuela klášter opustit, odešel k rodičům a začal se připravovat na 
mučednictví. Jednoho srpnového dne vnikli do domu dva milicionáři a Jindřicha Garcíu 
odvedli do vězení. Dne 16.8. byl odveden na "La Pedrera” k popravě. Než skonal volal: 
"Ať žije Kristus Král!" Blahořečený byl 11.3. 2001 v Římě papežem Janem Pavlem II. i s 
dvanácti spolubratry, společně s 233 blahořečenými španělskými mučedníky občanské 
války.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Možná si to ani neuvědomujeme, ale všichni jsme součástí mnoha nejrůznějších 

společenství. Rodinou počínaje, přes třídu ve škole a farnost, církví konče. Každé společenství má 
své rozdílné znaky. A jedním z těch větších společenství, do kterého patříme, je Evropa. Evropa je 
kontinent, kde žijeme. Evropa je místem, kde jsme doma. A stejně jako každý z nás, i Evropa má 
své patrony, kteří se za ni přimlouvají. Když vyluštíš správně jejich jména, zjistíš, co nás všechny 
spojuje. S přáním krásného zbytku prázdnin 

            Jarin 
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(pokračování příště) 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Kateřina Sienská 

  2. Brigita 
  3. Benedikt     
  4. Cyril a Metoděj    
  5. Edita Steinová 

     Tajenka : SRDCE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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