aši a moji milí ministranti,
již delší dobu nosím
v hlavě a srdci jistý vzkaz či
ujištění, které bych vám všem
chtěl sdělit. Vás, kteří stojíte
tak blízko Pánu Ježíši, protože
jste v první řadě u Jeho oltáře,
chci ubezpečit, že Ježíš Kristus, kterému chceme upřímně sloužit, přichází jako lékař,
ne proto, aby odsuzoval, ale
uzdravoval a osvobozoval. On
uzdravuje celého člověka, nejen tělo, ale také duši.

V nedávné době jsem se sám ocitl v nemocnici jako pacient a na své vlastní oči jsem
viděl, že nemocných lidí je stále hodně, a tak
mnozí lékaři a ošetřující zdravotní sestry se
až úmorně pokoušejí hledat rozmanité systémy, jež by snad zázračně všechny nemoci
překlenuly. Uvědomil jsem si, že by pacienti
v nemocnicích potřebovali nejen zdravotníky, ale i „záchranáře“, statečné a schopné
pomocníky, kteří by si s nemocnými chvilku
popovídali, v klidu by vyslechli dramata jejich bolestí, poskytli jim útěchu a povzbuzení. Představte si, milí ministranti, že jsem
v nemocnici myslel na vás, služebníky oltáře
v souvislosti s tím, že oltář je obětiště a že
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Buďte záchranáři
N

na nemocničním lůžku lidé také trpí a obětují se. Velmi bych si přál, kdyby z našich
ministrantů, tedy i z vás, vyrůstali stateční a odhodlaní pomocníci lidí, kdyby i z vás
v budoucnosti se stali „záchranáři“.
Doporučuji vám si prostudovat vyprávění
o hrdinných příkladech svatých lidí, kteří se
službě nemocným zasvětili. Oni, jako „záchranáři“, věděli, že není jedinou lidskou
hodnotou zdraví těla, ale že naším pravým
štěstím je zdraví naší nesmrtelné duše.
Co by bylo platné, kdyby silný a zdravý člověk, vystavující své svaly a gymnasticky vypracovanou postavu, měl neklid v duši, žil
by ve stavu hříchu, tedy v nepřátelství s Bohem. Byl by šťasten? A naopak nemocný,
třeba i na lůžko upoutaný pacient, snášející svou těžkou situaci v důvěře v Boha, bez
naříkání a zoufalství, posilován modlitbou
a svátostí smíření, obětující obtíže své nemoci, kupř. za záchranu své rodiny a svých
přátel nebo za obrácení hříšníků; takový
člověk je vlastně šťastný vědomím, že žije
a netrpí zbytečně. Je velmi užitečné a patří
to ke skutkům křesťanského milosrdenství,
tedy k víře v Boha, která se projevuje skutky, navštěvovat nemocné.
Tady mě právě napadá, že byste vy mohli jednou, jako dospělí a vystudovaní, tuto
službu konat, nemocné navštěvovat a plnit
velmi ušlechtilé záchranářské poslání. Většinou si myslíme, že nemocné svou návštěvou
potěšíme. Ano, je tomu tak. Ale také platí,
že nemocní mohou povzbudit i nás, zdravé
a „silné“. Stačí, když jim budeme v klidu naslouchat. Jim pomůžeme a sami zmoudříme.
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Domus aurea – dům zlatý
otec Marek Miškovský

Za dlouhých zimních večerů sníš o pěkném
útulném domku. Přemýšlíš, jak by měl být vybudován: na vysoké nepřístupné skále, nebo
do země zapuštěný (pasivní, energeticky nenáročný a s tepelným čerpadlem).

Milí rodiče, kněží, čtenáři a přátelé časopisu Tarsicius!
Rád bych vám jménem celé redakce i všech čtenářů upřímně poděkoval za podporu a pomoc s vydáváním našeho časopisu Tarsicius.
Díky vašim dobrovolným příspěvkům může časopis přinášet ministrantům mnoho radosti, důležitých informací pro jejich službu, ale
i inspirovat je k následování Pána Ježíše podle příkladu svatých.
K tomuto číslu Tarsicia jsme si dovolili opět přiložit složenku s prosbou o váš finanční dar. Chtěli bychom zdůraznit, že dar není v žádném případě podmínkou pro odebírání časopisu. Pokud vaše finanční možnosti nedovolují nás podpořit, prosím neodhlašujte časopis,
jsme rádi, že se našim čtenářům dostane do rukou, pokud o něj
projeví zájem. I přímluvná modlitba za naše dílo nebo mše svatá sloužená za redakci a čtenáře Tarsicia bude bezesporu krásným darem a zásadní podporou v naší práci.
I my na vás ve svých modlitbách myslíme a svěřujeme všechny své čtenáře a dobrodince
přímluvě našeho patrona svatého Tarsicia.
S upřímnou vděčností za vaši podporu
Štěpán Pospíšil, šéfredaktor

Maminka budí syna.
„Takový medvěd, ten se má,“ brumlá si syn pod nos.
Maminka to zaslechla a ptá se ho: „Proč, Jiříčku?“
„Ale, takový medvěd si nařídí na podzim budík na
tři čtvrtě na duben, a když budík zazvoní, zívne si,
protáhne se a řekne si: „Ááá... to už je zase jaro?“

Jindy sníš o paláci, kde by bylo vše… od proskleného bazénu
až po heliport. Ale, než se dostaneš (a nebo taky ne) k realizaci
svých smělých plánů, rozhlédni se kolem sebe, jak vypadá tvá
postel, stůl a skříň (myslím zevnitř). Dům vytváří architekt podle přání majitele, ale jak to v domě bude vypadat, určuje ten,
kdo v něm bydlí. Místo, kde žiji, utvářím já sám tím, jak v něm
žiji. Nemám-li pořádek ve skříni a na stole, nikdy nevytvořím
útulné místo k bydlení, i kdyby to byl prostorný palác s mnoha
místnostmi.
S naší duší, která je sídlem života nejen pozemského, ale skrze
křest i obydlím Nejsvětější trojice, je to podobně. Můžeš snít
o mystických výšinách či o pevnosti víry, o síle uzdravování či
o věži, ze které prohlédneš každou zákrutu spletitých duchovních cest, ale jestliže nebudeš mít pořádek, nikdy z ní nevybuduješ skutečný chrám.
Když velcí panovníci nechávali stavět katedrály, zvali k dílu
největší mistry i z velké dálky. Tobě stačí jen prosit Boha trojjediného, který v tvé duši sídlí, aby z ní vytvořil nejkrásnější
dům.
A jak udržet pořádek? Pros o pomoc Marii, Pannu nejčistší, svatostánek nejryzejší, dům zlatý… Musíš ovšem poslechnout a vyházet harampádí, které brání přetváření tvé duše.
Bez tebe to prostě nepůjde.
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BarvínekÚnor
6. února – Vycestujeme na zimní Olympijské hry 2018 do jihokorejského Pchjongčchangu. Zajímat nás bude hostitelská země Jižní Korea a také
zimní sporty.
13. února – Budeme společně slavit masopust a zazpíváme si lidovou písničku. Těšíme se, že bude opravdu veselo.
20. února – Zahájíme společně postní dobu, kterou nás budou provázet
setkání z křížové cesty.
27. února – Druhé postní vysílání věnujeme v Barvínku modlitbě.
Těšíme se na setkání s vámi. Na adresu junior@proglas.cz nám můžete psát,
co by vás zajímalo.

Na slyšenou Simona a Monika

