
 Na P. J. Aloise Moce OFM vzpomíná P. Jaroslav Lízner

Při vyžádaném vzpomínání si zpětně uvědomuji, jak mně Hospodin poslal v P. Mocovi
záchytný bod, světlo i průvodce na  cestu životem.  Seznámil jsem se s ním přes paní Pritzovou,
která mně velmi pomáhala. Říkala mi: „P. Moc se na tebe ptal. A říkal, aby ses zastavil.“ Pater
byl ve zvaní vytrvalý. A to bylo dobře.  Ve farnosti byli mladí zorganizovaní a také ti, kteří stáli
na okraji  z různých důvodů. Ale on se snažil  i  je podchytit a něco pro ně zorganizovat.   Byl
vytrvalý ve svém zájmu o člověka. Byl ochoten se mu s pravidelností individuálně věnovat. Jeho
duchovní vedení bylo náročné, neboť se snažil člověka přivádět na hlubinu. Probíral se mnou
život  Ježíše  Krista,  úvod do  modlitby,  život  svatého  Františka,  františkánské  ideály  a  jejich
uplatnění  ve  světě,  atd.   Dnes  si  uvědomuji,  že  díky  jeho  znalosti  němčiny,  mohl  číst  díla
předních teologů  doby kolem II. vatikánského koncilu, a proto ale také díky jeho zvláštnímu
způsobu uvažování nám předával teologii velice živou a oslovující. Dobré byly  výlety, při nichž
jsme  navštěvovali  místa  spojená  s historií  řádu  františkánského  a  zbožnosti  v Čechách  a  na
Moravě.  Zajímal se i o obyčejné, pro člověka potřebné věci, a tak mně pomáhal i se vzděláním
při mém studiu. Zpětně si uvědomuji, kolik času mi věnoval.  Dokázal o duše i bojovat. Velice si
vážil naší historie, svatých. Neznám mnoho lidí, kteří by měli takový vztah k národu. Když získal
po roce 1987 státní souhlas, vypomáhal v poříčské farnosti, kde jeho promluvy, kterým rozuměla
i ta nejobyčejnější  hospodyně, vzbuzovaly radost z   Božího slova. Ke každému se snažil přijít,
aby ho mohl přitáhnout k Pánu Ježíši.  Říkal, abychom se věnovali nemocným.  

           A nyní jeho pohled na boty Jana Pavla II.  P. Alois byl v Římě. Zúčastnil se mše svaté
s papežem. Při koncelebraci byl postaven tak, že viděl jen boty Jana Pavla II. A tak si jich všímal.
Byly krásně široké,  přizpůsobené na dlouhé cesty,  a  proto  musely být  pohodlné.  Papež Jan
Pavel II.  takové potřeboval.  Vždyť to byl  velký misionář.  Ty boty měly prochodit  celý svět.
Na velké věci se člověk musí připravit i v maličkostech.  


