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Pokoj a dobro, milí ministranti !
Letošní rok je, jak víme, rokem růžence. Růženec je taková malá věcička, kterou snadno dáme
do kapsy. Je to šňůrka a na ní kuličky, které při
modlitbě procházejí našimi prsty. Ústa a srdce
se přitom modlí víc než 50 zdrávasů. Myslíme
při nich na Ježíše a snažíme se ho vidět v různých situacích očima jeho matky Panny Marie.

Josef
Hrdlička
pomocný
biskup
olomoucký

Maminka vždy vidí své dítě daleko lépe a jasněji
než druzí. Ona vidí srdcem, pohledem lásky. I tebe vidí tvá maminka takovým pohledem. Proto se
u Panny Marie učíme, jak správně vidět Ježíše.
Růženec je radostný, bolestný a slavný. Nyní vyhlásil Svatý otec další tajemství, která nazval „tajemství světla“. Kdo se tento růženec už modlí, poznává,
že prožívá nové zážitky a objevy v setkání s Ježíšem
a Marií.
Modlitba růžence má také svá úskalí. Vyžaduje
soustředěnou pozornost a kázeň. Jinak by to byl jen
„kolovrátek“, kdy říkáme stále něco dokola, a nesoustředěná mysl je někde jinde. Každý kluk ví, že třeba
ve sportu je důležitá kázeň. Neukázněný hráč by jen
kazil hru a byl by přítěží těm ostatním. Růženec je
i pro nás školou kázně.
Někdy máme sklon modlit se narychlo. Za chvíli
si odbudeme svou povinnost. Růženec nás učí ztišit
se a darovat aspoň 20 minut láskyplné pozornosti
Pánu. V Čechách jsem jednou slyšel hezké pozvání: „Přijďte pobejt!“ Moc se mi to líbilo. Když mám
někoho rád a je mi s ním dobře, nikam nespěchám.
Chci pobejt. Máme-li být v nebi s Ježíšem navěky,
musíme se už zde na zemi učit s ním „pobejt“. Právě
růženec nás k tomu vychovává.
Jeden aktivní horolezec mi dokonce řekl, že
růženec mu v životě slouží jako takové lano, které na
kolmé stěně chrání před pádem do propasti a jistí
každý krok strmého výstupu. Zkusme se i my sblížit
s touto modlitbou a objevit její bohatství!
Žehná vám otec biskup Josef Hrdlička

Ilustrace Tereza Regnerová
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Naši milí čtenáři,

Redakční
P ošta
NEPOSKVRNĚNÉ

Ježíšův křest
v Jordáně
Jistě víte, že již brzy čeká
naši zemi volba prezidenta.
Po svém zvolení však nový
prezident nezačne okamžitě
vykonávat svůj úřad. Ještě
před tím totiž bude muset za
zvuků fanfár a za přítomnosti
mnoha důležitých osobností
složit prezidentský slib. Tím
bude uveden do funkce.
Když se uvádí do úřadu nějaký král, je to ještě
mnohem velkolepější obřad
– doprovázejí ho ohňostroje
a slavnostní vojenské přehlídky. Celá země se několik
dní raduje z toho, že na trůn
usedá nový král.
I Ježíš byl do svého mesiášského úřadu slavnostně
uveden. Sice ne za zvuků děl,
ale přesto tak, že by každý
pozemský král mohl puknout
závistí. Sám Bůh totiž při
tomto obřadu promluvil: „To
je můj milovaný Syn, v něm
mám zalíbení.“
A Panna Maria? Ta se
jistě, nikým nepovšimnuta,
radovala.

i když se již měsíc leden pomalu chýlí
ke konci, dovolte mi, abych vám ještě za
celou redakci popřál do roku 2003 mnoho
radosti, lásky, pokoje a Božího požehnání.
K naplnění tohoto přání radosti se pokusíme přispět i my s ministrantským časopisem
Tarsicius.

Ne vždy najdeme v naší redakční schránce jen vtipné dopisy,
ve kterých nám popisujete své pěkné zážitky. Inu, sami můžete
posoudit, jestli je to, o čem nám píše náš čtenář a kamarád
Tomáš Linek, veselé, nebo ne. Seriál o šikaně, který pro vás
píše spisovatel a jáhen Jan Janšta, s sebou přináší mnoho otázek.
Setkali jste se i vy s šikanou? Jak můžeme proti ní bojovat?

Děkujeme
V loňském roce jsme od vás dostali
opravdu mnoho štědrých finančních darů.
Rád bych vám všem, kteří jste nás takto
podpořili, upřímně poděkoval. I když se
zvýšil počet stránek i počet výtisků a s nimi i naše finanční výlohy, je obdivuhodné,
že jsme od vás opět dostali přibližně tolik
peněz, kolik bylo třeba na pokrytí nákladů
na výrobu Tarsicia v roce 2002. Konkrétní částka, kterou jste poslali občanskému
sdružení Tarsicius, které stejnojmenný
časopis vydává, je 215 495,90 Kč. O štědrosti našeho Pána svědčí fakt, že finanční
dar nám zaslala přibližně polovina všech
čtenářů, kteří mají Tarsicia objednaného.
Největší dík patří čtenářům z diecézí brněnské a olomoucké, kteří poslali darů nejvíce
a v nejvyšší hodnotě.

Milá redakce,
… já vám taky napíšu něco o šikaně, co se mi stalo nedávno,
že mě jednou potkali tři skinheadi a zmlátili mě. A nikdo z lidí mi
nešel na pomoc a jenom kolem mě chodili a dívali se, jak mě mlátili
a nadávali mi, že jsem černá svině a taky že patřím do koncentráku
a mnoho dalších nadávek. Blbě se mi o tom v dopisu píše, protože
mám na to špatné vzpomínky.
Promiňte, že jsem vám tohle napsal o mně, co se mi stalo, ale napište to prosím o těch skinheadech, jak jsou nebezpeční pro člověka
a pro všechny lidi. Byl bych vám fakt vděčný.
Děkuji za pochopení a za všechno.
Ahoj Tomáš Linek (upraveno)

Složenky

Vážení pracovníci redakce Tarsicia,

Nyní si vám opět dovolujeme poslat složenku s prosbou o dobrovolný finanční dar
dle vašich možností na rok 2003. Vaše peněžní příspěvky již řadu let slouží k uhrazení
výdajů při výrobě a zasílání ministrantského
časopisu všem, kteří o něj mají zájem bez
ohledu na své finanční možnosti. Výrobní
náklady, poštovné a balné na jeden kus zaslaný na vaši adresu i letos zůstávají 24 Kč
za jedno číslo – tj. 144 Kč za rok. Vás, kteří
nám dar ve finanční podobě poskytnout nemůžete, prosíme o vaše modlitby za redakci
i všechny štědré dárce, kteří posílají finančních darů více. Za dary peněžní i duchovní
vám předem upřímně děkujeme a vyprošujeme laskavou odplatu od spravedlivého
nebeského Správce.
Za celou redakci vám přeji klidné a radostné prožití roku 2003.
Štěpán Pospíšil

zdravíme vás všechny a moc se už těšíme na další sešit časopisu. Posíláme vám jednu fotografii ministrantů při primici novokněze
Mirka Dvouletého.
Mějte se moc dobře a přejeme vám všem hodně dobrých myšlenek při sestavování nových Tarsiciů a Duch svatý ať je stále s vámi
všemi.
Jiří Zaorálek, důchodce + Boris Zámečník,
ministrant, žák IV. B; oba z Boršic (zkráceno)

Jakub Kříž,
ilustrace
Dominik
Strnad

Číslo účtu peněžních darů
1017523582/5500, variabilní symbol:
203 a číslo vašeho štítku. Neodebíráte-li
Tarsicia, uveďte 203900. Pán Bůh zaplať!



Fotografii z primice R. D. Miroslava
Dvouletého v Boršicích poslal Jiří
Zaorálek

