
 Na P. Aloise Moce OFM vzpomíná František Reichel OFS

Otec  Alois  patřil  mezi  „svaté  kriminálníky“,  kteří  narušovali  budování  socialismu
a místo  „skvělých  komunistických  zítřků“  nám  ukazoval,  jak  žít  podle  řehole  svatého
Františka  právě  v této  náročné  době  konce  20.  století.  Naše  františkánská  komunita  se
scházela pod jeho duchovním vedením na různých místech v Praze a okolí. A výsledkem jeho
„protistátní činnosti“ je vznik řady Místních bratrských společenství po roce 1990 (Praha -
Spořilov, Praha - Krč, Černošice).

Jako  pravý  následovník  našeho  otce  Františka  byl  nám  stále  k dispozici  -  byl
nenápadný, skromný (i v jídle), vždy každého trpělivě vyslechl a dovedl poradit. Pro většinu
z nás byl zpovědníkem, duchovním vůdcem i učitelem - zejména v oblasti teologie a filozofie.
A tak běžně se stávalo, že v jeho bytě ve Vršovicích bylo stále plno. Často jsem přišel, když
u něho  byla  ještě  jiná  návštěva  a  tak  „sekretářka“  Marta  Jírovská  (jeho  sestřenice)  zatím
nabídla  čaj  a koláč  a  také  informovala  o  novinkách.  Často  jsme  s ním  chodili  na  poutě,
zejména na jeho oblíbené místo k Panně Marii na Hrádku u Vlašimi. Zde také některé z nás
v době  uprázdněného  svatovojtěšského  stolce  za  zavřeným dveřmi  kostela  biřmoval.  Jeho
rady byly skvělé a trefné – rád vzpomínám, když jsem se ho koncem listopadu 1989 ptal, jak
mám reagovat na nabídku vstupu do federální vlády. Jeho stručná odpověď: „Do ničeho se
nehrň, ale když tě někam zvolí, jmenují, navrhují - dělej to a dělej to pořádně!“

Skvělé byly jeho exercicie a duchovní cvičení, většinou 2 - 3 denní na různých místech
mimo Prahu (Mšec, Chotouň, Poděbrady). Většinou se nás sešlo 6 - 8 a P. Moc byl skvělým
exercitátorem.  Jeho  hluboké  myšlenky  a  skvělé  analýzy  nás  inspirovaly  i  povzbuzovaly.
Jejich platnost je nadčasová - tedy i pro nás členy SFŘ v této době. Pokusím se zde podat
alespoň  stručný  přehled  a  pokud  to  bude  možné,  vrátím  se  k  některým  podrobně
v následujícím článku.

Tématické okruhy a některé hlavní myšlenky otce Aloise:

1985 – Kristův život ve světle evangelia

I. Kristovo dětství
II. Veřejný život
III. Utrpení, smrt, zmrtvýchvstání

1986 – František a jeho cesta

Být křesťanem znamená znát Krista i jako člověka. Ježíš je originál, podle kterého byl
stvořen i první člověk - Adam. Zamilovat se do Krista znamená nejen v něho věřit a vyznávat,
ale nabízet mu vše - především své srdce. A také prosit o osobní, vroucí pouta lásky. Ježíš
v evangeliu je středem víry a je nutné zbavit se rutiny, vidět ho plně novýma očima. Ježíš není
minulost  -  i  my nyní žijeme v jeho přítomnosti  - je třeba ho vidět vždy a všude. Ježíš je
nejvíce činný době, kdy odchází od zástupů, ubírá se do samoty a modlí se .

Marie - její hlavní vlastnost je jedinečný vztah ke Kristu. A umět mlčet ve všech situacích –
na Golgotě, při zmrtvýchvstání, při seslání Ducha Svatého. Závěr: Maria, buď naší matkou
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a uč  nás  všemu,  i  mlčet,  abychom  byli  hodnými  syny.  Nauč  nás  řešit  situace  mlčením
a ponořením se do Ježíše Krista.

1987 – Blahoslavenství (Horská řeč)

Pán je na „hoře“ a ukazuje vzhůru.  A poskytuje nám možnost, jakou cestou a z které
strany se můžeme nejlépe dostat vzhůru. Kristus dodává učedníkům, i nám, kuráž: „Já jsem si
vás vyvolil. Vy jste sůl země“. A také „ Vy jste světlo světa“…

Poznámka:  Tyto  myšlenky  otce  Aloise  z exercicií  v roce  1987  i  v následujících  popíši
podrobněji v následujícím článku.

1988 – Podobenství i velmi praktické rady.

Úvod otce Aloise: „ Pane, dej mi poznat, že bez Tebe nemohu nic, vůbec nic. A dej mi
podle toho žít a jednat. 

Následně byla jednotlivě podobenství  o rozsévači,  hořčičném zrnu, kvasu, koukolu
mezi pšenicí, královské hostině, farizeu a celníkovi a deseti hřivnách.

1988 – Modlitba Páně (Horská řeč)

Skrývá v sobě velké tajemství. Klíčovým vstupem do této modlitby jsou slova: „Buď
vůle Tvá“. Je to výzva, aby Bůh pokračoval v tvoření. A zároveň je to i vazba na mou vůli.
Bůh podmínil plnění své vůle vůlí člověka. Křesťan se musí cítit odpovědný za konání Boží
vůle…

1990 – Abychom byli pokorným nástrojem Ducha Svatého

To znamená:

 Abychom dělali, co On chce,
 Abychom to dělali tak, jak chce,
 Abychom měli na zřeteli věčnost,
 Abychom při tom vedli další lidi ke spáse,
 Abychom odolávali zmatkům této doby. (Jak příznačné!)

Otec  Alois  potom  hovořil  o  aktuální  situaci  a  dění  v našem  státě  –  o  tom,  že
nebezpečím pro církev je izolovaná církev:

 Proč církev, když stačí Kristus,
 Proč Kristus, když stačí Bůh,
 Proč Bůh, když i bez Boha mohu být poctivý…
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1991 – Být následovníkem svatého Františka

(Kéž by to nebyla spekulace!!).

Tématické okruhy (zde jen přehledně):

I. Hřích
II. Následky hříchu
III. Nová logika myšlení v evangeliu - paradoxy
IV. Vztah svatého Františka k ženám
V. Kdo je ten, kterého Bůh obdařil být bratrem menším
VI. Apoštolský charakter františkánského hnutí
VII. Františkánství v současné době
VIII. O posledních věcech člověka - jak zemřít…

1992 – Ve stylu průkopníka a genia exercicii svatého Ignáce

Zde jde o logiku Boží. Naším úkolem je, abychom do Božího království  nahlédli a po
něm zatoužili.

Dva znaky exercicií sv. Ignáce

1) Poznat své povolání (základní smysl)
2) Vedou k cíli, tj. k vlastní spáse.

Témata:  Indiference,  hřích, pokání, modlitba, eucharistie -  tajemství víry,  církev, mystické
tělo Kristovo je nástrojem Ducha Svatého…

Závěr - na rozloučenou s námi otec Alois napsal:

Na rozloučenou v     odchodu z     tohoto pozemského života do nebeské vlasti  .

Všem milým spolubratrům a těm, které mi Pán svěřil,  abych je vedl cestou spásy a všem
nejbližším příbuzným a těm, kdo se mnou jsou spojeni poutem bratrské a sesterské lásky!

Ze srdce všem žehnám a za ně prosím Pána a jeho i naší nebeskou Matku, i svatého otce,
našeho Františka.

Zároveň, pro Boží milosrdenství, vás všechny prosím, abyste mi odpustili vše, čeho jsem se
proti vám dopustil a abyste mi odpustili i to, co jsem měl pro vás učinit a neučinil.

„Pán ať vám žehná a ať je vaší stráží.

Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.

Ať k vám obrátí svou tvář a dá vám svůj pokoj.

Pán vám žehnej!

20. 9. 1991.  P. Jaroslav Alois Moc OFM
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