26
Kdo zpívá,
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v celém časopise dnes čteme o Panně Marii, která se
o nás stará. Každý z nás se k ní modlí, mnozí denně recitují
růženec, modlí se Anděl Páně a další modlitby k Panně Marii… Dnešní písničkou bychom chtěli naší nebeské mamince
poděkovat, že se o nás stará. Pojďme jí radostně zazpívat
o tom, jak je krásné být jejím dítětem!

Gegrüsset seist du,
Maria, voll der Gnade,
c
der Herr ist mit dir.
jazy
Du bist gebenedeit
unter den Frauen,
und gebenedeit ist
die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen.
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Milí kamarádi,

Zdrávas
Maria
německy
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Křížovka

Čím začíná liturgický rok ?
Sestavil Jan Fíla z Novosedlic. Legenda:
Vodorovně: 1. První písmeno názvu naší republiky / kov s chemickou
značkou Zn / první a poslední písmeno abecedy (bez háčků). 2. Bojové oddíly
NSDAP / plaz / chemická značka fosforu. 3. Anglicky vidět / měna v USA.
4. Římským číslem 500 / odvážně / římským číslem 5 / chemická značka
vanadu. 5. Časopis, ze kterého roku 1998 vznikl Tarsicius (Ministrantský …).
6. 3. část tajenky. 7. Záře / latinsky „devátá“. 8. Kontinent sousedící s Evropou / očistit vodou.
Svisle: A Vládní politická strana v čele s Vladimírem Špidlou / kontrabas. B Opak před / nová SPZ Pardubického kraje / nádoba, dříve dřevěná,
sloužící k uchování nápojů / stará SPZ Vsetína. C Římským číslem 1 / spojka /
nová SPZ Olomouckého kraje / králové zvířat / třetí samohláska. D 2. část tajenky, chemická značka teluru. E Název písmene „L“ / chemická značka kyslíku /
rostlina k výrobě plátna / hovorový souhlas. F Stará SPZ Karlových Varů / cesta
letadlem / domácky Tomáš. G „A3“ / vyrobený z vína. H Nová SPZ Zlínského
kraje / 1. část tajenky / chemická značka astatu.

Galerie slavných tradičně krachuje !!!

Ministrantská

modlitba k Panně Marii
Maria, ať se skrze tebe zamiluji do Ježíše.
Dej mi své čisté srdce a touhu,
abych pro Krista získal celý svět.
Ať vždy následuji Boží vůli se stejnou věrností
jako ty, Panno nejmocnější a nejkrásnější.

Školení vedoucích
ministrantů v Brně

2. Když se zdá, že kolem zlo,
kde vzít sílu člověk má,
kde se ukrýt než u Matky,
která dětem pokoj dá.
Volám k tobě, ó Madono,
a prosím o pomoc tvou,
vyslyš prosby,
jež přednáším
písní svou.

Ve dnech 29. – 30. listopadu proběhlo školení vedoucích ministrantů v Brně na Petrinu, což je církevní internát pro kluky. Sešlo se 32 vedoucích ministrantů. Byli to
vedoucí, kteří už nějaký čas vedou ministranty ve svých
farnostech, nebo ti, kteří začínají.
Začalo v pátek večer mší svatou, kterou sloužil otec
Václav Knotek, pověřený pastorací ministrantů v brněnské diecézi. Po mši svaté jsme mluvili o motivaci kluků
k ministrování. Shodli jsme se na tom, že to je největší
problém. Díky dobrým vztahům a spolupráci s panem
farářem je to možné.
V sobotu dopoledne nám přednášel jáhen Josef Janšta.
Mluvil o tom, že vedoucí ministrantů musí být osobnost,
která dokáže přitahovat a má přirozenou autoritu.
V druhé části pak ukázal vedoucím několik praktických her, které mohou použít při schůzkách.
Po obědě jsme si zahráli napínavý a dramatický turnaj
ve florbale. Po 14 h odjížděli vedoucí ministrantů spokojeni, že se něco nového dozvěděli, ale i společně prožili.
K tomu nám výborně vařila jedna maminka.

Vážení návštěvníci. Opět nám hrozí bankrot! Nemáme co vystavovat a nepřátelé umění i ministrantů se nám smějí, že kluci
přece kreslit neumějí! Je to skutečně tak? My tomu nevěříme! Vy
ano? Přece byly doby, kdy v naší Galerii byla překrásná umělecká
díla nejen od malířů pokolení mužského, ale i cechu ministrantského!!! Spoléháme na vás, slovutní umělci v sukních, že Galerii
slavných nenecháte padnout a zachráníte ji.
K jejímu znovuzrození nepomůžou pouze vaše obrázky (na
čistých nepřekládaných papírech) a básničky, ale od příštího čísla
i vaše FOTOGRAFIE – nemáme však na mysli podobenky, které
máte na průkazce na autobus, nýbrž fotky, které jste vlastnoručně
vyfotili a o něž se chcete podělit s ostatními čtenáři.
Obzvláště povedené fotografie rádi oceníme zajímavou odměnou. Svá svěží dílka nám můžete posílat nejen klasickou poštou
na adresu Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N., ale
i elektronicky – na novou e-mailovou adresu galerie@tarsicius.cz! V blízké budoucnosti chystáme naši Galerii slavných rozšířit i na internet, kde si vaše díla budou moci prohlížet obyvatelé
celé planety Země.

Roman Kubů, Bystřice
u Benešova

galerie
slavnÝch
MALÍŘŮ A LITERÁTŮ
NEODNÁŠETI EXPONÁTŮ Z GALERIE!
NEDOTÝKATI SE! KOUŘENÍ JEST ZAKÁZÁNO!

zSpolu s dopisem uveřejněným v redakční{
poště nám pan Zaorálek poslal tuto básničku:
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Nejlepší přítel
Ježíš je nejlepší přítel tvůj !
Miluj ho, věř mu
a nikdy ho nezrazuj !
Kdybys jej někdy
zapřel snad,
lituj a brzy se vrať.
Nikdo na světě
jako Ježíš
nemá tě tolik rád.

