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hem, přinášejí na znamení své víry v oběť
pár hrdliček a prosí o ochranu a pomoc pro
sebe i pro dítě Ježíše.
Že to nepotřebovali? Jistě. Ale k čemu
by nám bylo, kdyby se svou božskou silou Ježíš vznesl nad „skleněnou horu“ našich hříchů, když my bychom marně natahovali své
ruce a volali po pomoci. Bůh chtěl být uprostřed nás a jeden z nás, aby se mohl s námi
spojit a tak nám nabídnout pomocnou ruku.

Tušíš už, co to znamená společenství věřících, co to je Církev? To je podaná ruka
Boží, která se tě dotýká svátostmi ve společenství věřících bratří a sester, abychom
společnými silami zdolali lidsky jinak nedobytnou horu našich hříchů. Držíš-li se podané ruky Boží, ruky Ježíšovy, podržíš i lidi
kolem sebe. Přinášej sebe sama na oltář jako
oběť čistou a svatou – ministruj svatě!
otec Marek Miškovský

Svatost
Musím se přiznat, že nejoblíbenějšího svatého nemám. Je však
více svatých, kteří jsou mi blízko
a v něčem mně slouží za vzor. Z každého svatého, kterého jsem poznal
prostřednictvím jeho životopisu nebo
vyprávění, se usiluji vybrat něco,
co se hodí pro mou životní situaci.
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ovažuji se také za šťastného v tom, že
jsem ve svém životě měl možnost poznat
osobně několik kněží a řeholníků, kteří jsou
dnes kandidáti na svatořečení. Dokonce
jsem osobně viděl a poznal biskupa, který je
už dnes povýšen na oltář, s řeckokatolickým
biskupem blahoslaveným Vasilem Hopkem,
který má úzký vztah k Praze, ve které po
první světové válce koncem dvacátých let
minulého století zakládal řeckokatolickou
farnost.
ospěl jsem k názoru, že svatost by neměla být pro nás nic mimořádného.
Měl by se jí snažit dosáhnout každý upřímně
věřící křesťan. Musí být jenom „normální“.
V čem se ta „normálnost“ má projevovat?
á se projevovat v přirozených ctnostech, a to například v pořádkumilovnosti, v poctivém plnění svých povinností,
pravdomluvnosti atd. Kdo se takto chová,
pro toho pak není velkým problémem mít
rád své rodiče nebo jiné představené. Není
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důvod, aby se dostával s nimi do konfliktu.
Kdo s láskou poslouchá své představené,
kdo rád plní své povinnosti, pro toho není
pak také velký problém uznat, že Bůh je nad
námi, že nás miluje, že se vtělil, stal se člověkem a nás vykoupil, protože si uvědomuje, že on sám také závisí na druhých, že jim
musí vycházet vstříc, že potřebuje jejich pomoc. Tak i lidstvo jako celek a každý jednotlivec, například i ten společensky nejvýš postavený, jako byl kdysi král nebo císař (dnes
předseda vlády nebo prezident), nejsou ne-
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Foto: wikipedia

ám si nepomůžeš. Víc než síla je dovednost a ochota spojit své síly, podané ruce, které zachytí, vytvoří oporu, vytáhnou. Nespoléhat jen na sebe, důvěřovat
druhým, věřit, že nás podrží a nepodrazí.
Hledáš skutečně důvěryhodnou pomocnou
ruku?
Podívej na Marii a Josefa – lidi svaté
a spravedlivé – jak přicházejí do chrámu
v Jeruzalémě a pokorně se sklánějí před Bo-
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závislost

omezenými pány, ale jejich vliv a moc závisí
na pomoci a spolupráci jiných lidí.
ikdo není na tomto světě absolutně
nezávislý na druhých. Ale svatí jsou
v tomto nejsvobodnější, protože tím, že se
svobodně dávají druhým, slouží jim, už ve
skutečnosti závisí jenom na Bohu a jeho vůli.
A to je ta nejvolnější závislost.
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+ Ladislav Hučko

Borci

biskup pro katolíky
byzantského obřadu v ČR

Tyto barevné kostičky, ve kterých jsou čísla stránek, vám, milí kluci, mají napovědět, komu jsou příslušné stránky určeny především.
Tudíž například zelená kostička značí, že jde o společné stránky.
Tož tak. Jasné? Zdraví vás váš grafik Petr. Ad Honorem Jezu

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře

Foto: archiv otce biskupa
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Tarsicius
na TV NOE

Blahořečení
Jana Pavla II.

V redakci Tarsicia jsme v prosinci loňského roku přivítali
přátele z TV NOE. Natočili
u nás reportáž o tom, jak vzniká časopis a jak to vypadá v jablonecké redakci. Tuto reportáž jste mohli vidět v pořadu
GOODwillBOY na TV NOE
12. 1. 2011 v 17 hodin. Jestli
jste zrovna tento díl neviděli,
nevadí. Na webových stránkách TV NOE je možné tento pořad shlédnout v archivu.

Dne 14. 1. 2011 byl podepsán dekret
o blahořečení Božího služebníka papeže
Jana Pavla II. Akt beatifikace proběhne
v Římě v neděli 1. května 2011, tedy v neděli Božího Milosrdenství. Všichni se jistě
z této zprávy radujeme a děkujeme Bohu
za nového přímluvce a vzor pro nás.
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