Jany poděkování na Jirkově pohřbu
Plzeň, 17. října 2020
Druhé ráno po Jirkově odchodu jsem se probudila
a začalo se mi vybavovat všechno to, co už nemůžu...
Vím, že Jirkovi je krásně a moc mu to přeju...
Zvlášť poslední noci jsem se za to úpěnlivě modlila...
Ale nemůžu si na něj sáhnout, nemůžu s ním být...
Je toho tolik, co už nikdy nebudu moct...
Další den jsem si uvědomila,
JAK MOC JSEM ŠŤASTNÁ,
ŽE JSEM TOHLE VŠECHNO MĚLA A MOHLA:

•

• mohla jsem mu dát pusu;
• mohla jsem vidět, jak se směje;
• mohla jsem si s ním dát kafe;
• mohla jsem mu dát hlavu do klína;
• mohla jsem ho obejmout;
mohla jsem se smát jeho vtipům a historkám;
• mohla jsem mu dělat snídaně;
• mohla jsem s obdivem sledovat,
co dokáže v práci;
• mohla jsem vidět jeho radost,
když si hrál s Kryštůfkem
a těšil se na další Péti a Ondrovo miminko;
• mohla jsem se radovat z toho,
jak radí klukům a svý milovaný holčičce
ve všem, čemu on rozumí
a v čem oni potřebují poradit;
• mohla jsem si k němu čichat, jak voní;
• mohla jsem s ním plánovat,
kam spolu pojedeme;
• mohla jsem se s ním těšit
na Horní Blatnou, do Assisi, kamkoli...;

•

mohla jsem sedět vedle něj v autě
a pozorovat jeho ruce na volantu;
• mohla jsem slyšet, jak mi říká "Jani";
• mohla jsem se s ním smát na celý kolo;
• mohla jsem se těšit z toho, jak spolu jdeme na mši,
jak spolu sedíme v "naší" řadě, modlíme se, zpíváme;
• mohla jsem si s ním zazpívat dvojhlasně
jeho milovaný moravský písničky;
• mohla jsem zažívat, jak je s ním dobře jeho blízkým,
mamce, ségrám, bráchovi...;
• mohla jsem zažívat potěšení z toho,
když mi dal při mši ruku na koleno
nebo mě vzal za ruku a dlouho držel;
• mohla jsem se s ním poradit o čemkoli,
s čím jsem si nevěděla rady;
• mohla jsem se s ním koukat na televizi;
• mohlo mě těšit,
když řekl s obdivným pohledem na mě: „hmmm...“
nebo mnohem častěji při jídle:
"teda mamko, to jsem si pochutnal... ta šťávička...
masa jako dřeva... maso jako dort...
jídlo jak od maminky";
• mohla jsem s ním jít na oběd, na večeři,
do divadla, na koncert;
• mohla jsem vedle něj sedět při modlitbě v devět;
• mohla jsem zažívat pocit,
kdy byl se mnou a bylo mi s ním dobře,
bezpečně, jistě, bezstarostně;
• mohla jsem být hrdá a šťastná, když jsem vnímala,
jak ho mají ostatní lidi rádi,
jak s ním rádi mluví,
jak jsou s ním veselí a radostní;
• mohla jsem vidět jiskru v jeho očích...;
• mohla jsem být s ním...;
MOHLA JSEM HO MILOVAT...

Ještě předtím jsem všechno, co už nemůžu,
napsala jednomu z blízkých přátel...
Odpověděl mi:
Mnoho toho nemůže, ale co může a dělá,
je už v rovině duchovní.
Miluje tě úplně nejvíc.
Miluje své děti.
Miluje i své nepřátele a ty, kdo mu ublížili.
Miluje Boha z celého svého
.
Miluje život, protože je živý.
Miluje a přimlouvá se za nás.
Miluje a už nikdy nepřestane.
Z Jirkova odcházení ze světa mi v srdci zůstala
zvláštní nadpozemská záře...
Taková mini ochutnávka nebes...
Tak věřím,
že tahle záře pomůže překonat smutek
a žal lidského srdce...
Přeju to nám všem...
Bože... Pane... děkuju ti...

Jana

POST SCRIPTUM
Přála bych všem,
aby mohli žít s vědomím svého bohatství...,
a to pokud možno ještě předtím,
než pomine...
Uvědomovala jsem si to i předtím.
Ty hezký věci.
Ale nikdy ne všechno najednou.
Byla jsem vděčná za každou takovou věc,
každou takovou chvíli...
A vždycky jsem si ji užívala naplno...
S vědomím, že jsou i ty těžký a zlý chvíle...
Takhle najednou se mi všechno vybavilo poprvé
a poprvé jsem taky věděla,
že už nic z toho není, nebude...
Ale protože jsem to předtím prožívala naplno,
je to mou součástí.
Jirka je mou součástí...
Jeho srdce je i moje srdce...
... jeho nepřítomnost
je tak snáze unesitelná...

Přímluvy při pohřbu Jiřího Těthala
Hospodin je tím, kdo obveseluje lidská srdce
i tváří v tvář smrti. Proto se uprostřed bolesti z odchodu
našeho bratra Jiřího modleme za obveselení i našich srdcí
a za naději pro všechny, kdo prožívají jakoukoli ztrátu.

Prosme Pána za všechny,
kdo naslouchají a důvěřují jeho slovu,
aby jim bylo posilou v každodenním životě
a radostnou nadějí na život věčný.
Prosme Pána za politiky a státníky,
aby v této kritické a zmatené době
nacházeli moudrost, jednotu a odvahu
ke službě životu a ochraně těch nejslabších.
Prosme Pána za všechny nemocné, trpící a osamělé,
zvláště za ty, kteří jsou zasaženi dnešní pandemií,
aby je i skrze nás navštívil, potěšil a dodal naději.
Prosme Pána za všechny
lékaře, zdravotníky, personál
a dobrovolníky ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb,
aby měli dostatek vytrvalosti
a aby se jim dostalo potřebné podpory.
Prosme Pána za věčnou radost pro ty,
kteří tento svět dobrovolně opustili,
a za moudrost a odvahu k životu pro ty,
kteří o tom uprostřed zoufalství uvažují.

Prosme Pána za ty, kdo právě umírají,
aby mu šli vstříc smířeni s Bohem i bližními.
Prosme Pána, který obveseluje lidská srdce,
aby byl věčnou radostí i našemu tatínkovi.
Prosme Pána za farnosti,
ve kterých tatínek během svého života
nacházel svůj duchovní domov a podporu,
zvláště za farnosti a komunity františkánů a křižovníků.
Prosme Pána za všechny lékaře a zdravotnický personál,
kteří tatínka v jeho nemoci ošetřovali,
podporovali a hledali cesty k uzdravení a léčení bolestí.
Prosme Pána za všechny tatínkovi příbuzné,
přátele, známé, spolupracovníky a jejich rodiny,
aby je posiloval v jejich vlastních bolestech
a životních těžkostech.
Prosme Pána za útěchu a blízkost pro všechny,
kteří jsme tatínka zblízka či zdáli
doprovázeli v jeho nemoci
a jsme nyní zarmouceni jeho odchodem.
Prosme Pána,
aby nám všem dal dojít do nebeské vlasti
a shledat se s našimi drahými v plné radosti.
Bože, vyslyš prosby
přednesené ve jménu
tvého milovaného Syna,
který rozlomil pouta smrti
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
On s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen

