Dovoluji si všem jeho přátelům oznámit,
že v pátek 26. května 2017 v 10,20 hodin dopoledne na ARU nemocnice v Příbrami ve věku
66 let zemřel

můj drahý jediný bratr Ing. Jaroslav Jiljí František Pospíšil,
jeho zdravotní stav, který nikdo neznal, byl už nezvládnutelný a po týdnu na oddělení ARO
v Příbrami to jeho organizmus vzdal.
Jeho rychlý odchod byl velkým překvapením a všechny zaskočil. Velmi spěchal na ten jiný
svět, kam se asi těšil. Utilitární pozemský svět moc nechápal a ztrácel se v něm. Poslední den
na ARU, kdy ještě mohl něco vyslovit, než poslední dva dny už nereagoval, mi šeptal, že tam
vidí před sebou dvě z mých již řadu let zemřelých zvířat. Už asi pootevíral nebeskou bránu a
potkával se s těmi, co tam na něj čekají. Věděl, že o všechna zvířata tady se co nejlépe starám
a on spěchal za těmi tam nahoře.
Před pěti lety přijal křestní jméno JILJÍ a biřmovací FRANTIŠEK dle svým vzorů – světců,
starajících se o zvířata. A byl nyní už připravený k odchodu do lepšího světa. Inklinoval
zejména k řádům FRANTIŠKÁNů a KAPUCÍNů, jejichž filozofie mu byla blízká.
Bratrův velký duchovní vzor – sv. Terezie z Lisieux:
„Tak jako bystřina, která se dravě vrhá do oceánu, táhne s sebou všechno, co cestou potkala, stejně
tak Ježíši, duše, která se pohrouží do bezbřehého oceánu tvé lásky, táhne s sebou všechny poklady,
které má…“
„Prostotu miluje nade vše. Náš Milovaný nepotřebuje naše krásné myšlenky nebo naše velkolepé
skutky. Kdyby chtěl vznešené myšlenky, což nemá své anděly, jejichž vědění nekonečně přesahuje
rozum i těch největších géniů na naší smutné zemi? Ježíš sem tedy nepřišel hledat duchaplnost ani
talenty.“

Poslední rozloučení s bratrem se koná ve středu 7. 6. 2017 v 16 hodin
v římskokatolickém farním kostele P. Marie Sněžné na Jungmannově náměstí 753/18
v Praze 1.
Všem děkuji za bratrovi projevenou přízeň a za všechny mu věnované vzpomínky.
PhDr. Marie Pospíšilová
sestra

