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aždá věc má svůj příběh. Staré brýle, nakouřená dýmka, použitý
štětec… I místa mají své příběhy. Sem jezdíval, tady se scházel
s kamarády, tady nejraději četl. Tady to dýchá pohodou obrazů,
které maloval. Kdo strýce neznal, anebo o něm neslyšel vyprávět, neporozumí.
Muzea a památníky se snaží zachytit tyto příběhy a sdělit je návštěvníkům. Tak vedle světově proslulých uměleckých děl často vídáme i věci
obyčejné, které užívali více či méně významní lidé.
Očima návštěvníků muzeí můžeme pozorovat i naše kostely s jejich
uměleckými díly. Dej však pozor, abys v hledání příběhů věcí minulých
nepřehlédl Toho, kterého mají ohlašovat: Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte.
(Mal 3, 1-2)
Setkej se s Ním, zahlédni uprostřed nádhery místa v obyčejném dítěti
Mesiáše … a ze srdce vytryskne zpěv: Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou
spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a ke slávě tvého izraelského lidu. (Lk 2, 29–32)
Nech se dotknout světlem Boha a tvůj život se stane zářivým příběhem.
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1) Kdy byla založena brněnská diecéze?
2) Jak se nazývá látka, do které se kněz utírá
po mytí rukou (lavabu)?
3) Jaká píseň z kancionálu se pojí k mariánskému
zjevení v Lurdech?
4) V jakém roce zemřelo mučednickou smrtí tzv.
čtrnáct pražských mučedníků?
5) Jak zemřel kněz Josef Toufar?
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1) Komu je zasvěcena brněnská katedrála?
2) Kterou konvičku ministrant podává knězi první
na začátku obětování? Tu s vodou, nebo s vínem?
3) Ve kterém státu jsou Lurdy, ve kterých se zjevila
Panna Maria, jejíž svátek v únoru slavíme?
4) Členy kterého řádu bylo tzv. čtrnáct pražských
mučedníků?
5) O kterém knězi psal otec biskup Jan Vokál
v lednovém čísle?
Jen směle do soutěžení!
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Milí ministranti,
vždycky, když jsem v některé z farností naší diecéze a vidím vás v sakristii a potom
i u oltáře a někdy i po mši sv. při společném setkání s účastníky bohoslužeb, rád se
s vámi pozdravím podáním ruky a zeptám se, jak se každý z vás jmenuje, pokud si to
nepamatuji z mých předcházejících návštěv u vás. Potěší mě, a přiznávám se k tomu,
když někdo z vás má stejné křestní jméno, jako já. Mnozí z ministrantů naší diecéze už
vědí, že jakmile slyším jméno Jan, dodávám: „My Janové musíme držet při sobě!...“ Tím
ovšem nikdy nechci ani jen naznačit, že bych si jiných jmen nevážil a už vůbec ne ministrantů s jinými jmény. Zajímá mě však, zda-li známe alespoň něco ze životopisů našich
křestních patronů. U svého jména rád připomínám, že sv. Jan, apoštol, měl k Pánu Ježíši
tak blízko, že se domníval, že ho Kristus má rád ze všech nejvíce. Samozřejmě, Ježíš má
velmi rád všechny. Nikomu nepřeje víc tak, že by někomu přál méně.
Přesto si velice často představuji, co z vás, milí ministranti, jednou bude. Velmi bych si
přál, aby každý z vás si vybral takové povolání, ve kterém by druhým lidem byl užitečný
a sám šťastný. Mohl bych nyní vyjmenovat desítky různých povolání, krásných a prospěšných. Nedá mi to, abych nezmínil povolání moje. Nechci nikoho z vás ovlivňovat, avšak
musím se vás zeptat: „Nechceš se také ty stát knězem?“ Tuto otázku vám dávám i proto,
že něco podobného jsem slyšel i já, když jsem se před lety rozhodoval, čím budu. Tehdy
jsem uvažoval o tom, že se stanu stavitelem. Střední průmyslová škola zeměměřická, kde
jsem studoval, mně k tomu dávala určité předpoklady. Po maturitě jsem se hlásil na stavební fakultu a byl jsem přijat. Následně se však stalo něco, co jsem nečekal. Můj mladší
bratr (mám celkem 3 bratry a 2 sestry) mě doslova překvapil otázkou: „Honzo, nepůjdeš
do semináře? Když nepůjdeš ty, tak kdo jiný z našeho města?“ To byl, a to potvrzuji už
mnoho let (jsem knězem 40 let), rozhodující okamžik. Okamžik zvláštní, ale zřetelně jsem
pochopil, že stát se knězem mohu i já. Začal jsem více vnímat, že kněží jsou lidé šťastní,
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Milí ministranti, v únoru zabrousíme do brněnské
diecéze, liturgie, kalendáře
i lednového čísla Tarsicia. Zde je ukázka otázek, na
které můžete odpovídat
na našem webu www.tarsicius.cz
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otec Marek Miškovský

Soutěž Král kvízů

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

inteligentní, přátelští, i když jich bylo a stále je u nás
málo. Ano, jsou vyčerpaní, mnohdy nepochopení i trochu opuštění, ale nikoliv zoufalí! Až dosud prožívám
stále větší radost, že mezi ně, Kristovy spolupracovníky,
patřím, že jsem jedním z nich.
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Mons. Jan Baxant,
biskup litoměřický
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4. 2. Co dělá spisovatelka?
O psaní knížek, o kráse češtiny, o tom, kolik práce dá napsání a vydání knížky, ale také o zajímavém projektu Čtení pomáhá jsme se bavili
se spisovatelkou Alenou Ježkovou.
11. 2. V opeře!
Anglický režisér David Sulkin, který v roce 1994 nastudoval se členy
opery Národního divadla moravskoslezského Janáčkovo dílo Příhody
lišky Bystroušky, si nepřál, aby dětské role v opeře hráli dospělí. Tak
vzniklo dětské Operní studio, které dnes funguje jako zcela svébytný
soubor dětí různého věku, které účinkují v činohře, muzikálu i opeře
spolu s dospělými sólisty. Jak se s dětmi – mladými a mnohdy velmi talentovanými zpěváky a herci – pracuje a jaké sny mají oni sami
o své umělecké budoucnosti?
18. 2. Telefonické Riskování
Znovu přinášíme příběh, do kterého se můžete zapojit pomocí telefonu. A to, jak dopadne, záleží jen na vás.
22. 2. Na západním cípu Evropy (repríza)
Ilona Krejčová, bývalá studentka medicíny, prožila jeden rok na studiu v portugalské Coimbře. Jaké je Portugalsko a jací jsou Portugalci?
Co je na této zemi zajímavého? A jak se žije v zemi, kde je o hodinu
méně?
25. 2. Únorový magazín
V únorovém magazínu si představíme CD pro děti od skupiny Sto
zvířat, nabídneme další pátrání po 100 českých nej, tentokrát navštívíme Lipnici nad Sázavou a domek Jaroslava Haška a taky zjistíme, co
chystají křesťanské časopisy na březen.
Dětský magazín Barvínek naladíte na Proglasu každé
úterý v 16 hodin a reprízu v následující sobotu v 9.30.
Více informací hledejte na webu barvinek.proglas.cz.
Těší se na vás Katka a Luděk

