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Milí ministranti,

kolik vás asi čte časopis Tarsicius? Byla
by vás dlouhá řada?
Vzali byste mne do té řady? Vždyť
jsem také kdysi ministroval,
už od druhé třídy, takže mi je svět ministrantů stále blízký.
Ilustrace Tereza Regnerová

Ministrování je služba.
Služba u oltáře, služba Pánu
Ježíši, služba farnosti. Řekněte sami, kdo z věřících
může být Pánu Ježíši tak
blízko jako vy. Také pan farář má jistě radost, když má
zdatné pomocníky. Mnozí
z vás, kteří už jste větší,
předčítáte v kostele biblická
čtení. Třeba se vám někdy
stalo jako mně, že pan farář odjel na dovolenou, pan
kostelník byl nemocný, dostal jsem klíče od kostela,
abych po celý týden každý
večer odemkl kostel, vše
připravil ke mši svaté, pomohl knězi, který přicházel
zastupovat (střídali se různí),
pak zase dobře zamkl. Klíče
jsem měl u sebe. Byl jsem
ještě chlapec. S odstupem
času si říkám, že pan farář
musel mít ke mně velkou důvěru, když se nebál na mne
tak spolehnout.
Jistě víte, že pro ministranty je jeden týden církevního roku zcela výjimečný.
Je to Svatý týden. Nyní se
ukáže, co ministranti dokáží,
zda jsou sehraná parta a zda
se pečlivě připravovali. Napřed Květná neděle, svěcení
ratolestí. Na Zelený čtvrtek

Kr Hr
pak připomínka poslední
večeře Páně. Ministranti přinášejí klapačky, teď se nebude zvonit, aby se zdůraznilo,
že prožíváme smutek, bolest.
Pán Ježíš se odchází modlit
do Getsemanské zahrady,
prosí apoštoly o modlitbu.
Na Velký pátek umírá na
kříži. Poslední křížová cesta,
večer pak uctívání svatého
kříže. Na Bílou sobotu je
veliká slavnost. Dlouho očekávaná radost. Ještě se čtou
starozákonní čtení, ještě
nehrají varhany, ale už se

všichni těší na jásavé Gloria, na radostné Aleluja.
Pán Ježíš vstal z mrtvých!
Projevila se Boží moc.
Třeba u vás bude také někdo přijímat svátost křtu,
to je pro každou farnost
veliká radost.
Říkává se, že pan farář
z té radostné liturgie moc
nemá. Musí na všechno
myslet. Také na to, jak
věřící moudře oslovit,
povzbudit. Po svatém
přijímání, když všichni
mohou v tichu děkovat,
pan farář podává svaté
přijímání, slouží. To je
jeho úděl. Věřte mi ale,
když má ministranty, na
které se může spolehnout,
je to zážitek i pro něj. Právě proto, že mu někdo tak
obětavě pomáhá. A to se
týká všech. Úklidu kostela,
květinové výzdoby, hudby
na kůru, scholy, všech.
Možná, že celá ta krása
velikonoc vynikne právě
proto, že nás to více stojí,
že jsme všichni spolu, že
je krásná liturgie. Ministranti, hodně na vás záleží, opravdu hodně. Děkuji
vám a žehnám vám!
biskup Karel Herbst
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NEPOSKVRNĚNÉ
Svatba v Káně
Můj příteli, přijmeš
také spolu s apoštoly pozvání na svatbu v Galilejské Káně? Neváhej však
dlouho, vždyť tam přijde
i náš Mistr a Pán a bude
se s námi veselit a radovat
nad štěstím svatebčanů. Je
to pro něj potěšení, být
s lidskými syny (srovnej
s Př 8, 31). Po očku ho pozoruj – vidíš, jak i tuto příležitost dokáže proměnit
v Boží oslavu? I ve chvílích
radosti myslí na spásu duší.
„Oheň jsem přišel vrhnout
na zem, a jak si přeji, aby
už vzplanul.“ (Lk 12, 49)
A tam v rohu sedí
Panna Maria. Všiml sis jí?
Je nenápadná jako vždy.
Ale o to důležitější je její
úloha. Ona totiž zná cestu ke štěstí a ráda se o ni
podělí i s námi: „Udělejte
všechno, co vám řekne.“
(Jan 2, 5)
A my – po kolikáté již?
– jí láskyplně řekneme:
„Maria, tvých rad už se
nepustím.“
Jakub Kříž

Ilustrace Dominik Strnad

Redakční
P ošta
Milí kluci sloužící u oltáře!
Před sedmdesáti lety jsem byl jako desetiletý kluk také ministrantem. Stejně jako dnes, i tehdy ministrování vyžadovalo určitou oběť:
tenkrát bývala mše svaté téměř v každém kostele ráno v sedm hodin,
a tak jsme my ministranti museli vstávat o hodinu dříve než naši kamarádi ze školy. A stejně jako vy dnes, i my jsme tenkrát zaslechli od
kamarádů nějakou tu posměšnou poznámku. Ale přesto jsme službu
u oltáře rádi vykonávali.
I my jsme tenkrát měli krásný časopis, jako vy máte Tarsicia. Jmenoval se Legio Angelica – to je česky Andělská legie, a stejně se jmenoval
i náš ministrantský spolek, který měl členy téměř ve všech farnostech.
Milí hoši, že byl někdo jako kluk ministrantem, na to se nezapomíná. V pátek 8. listopadu 2002 jsme se sešli v Emauzích my, bývalí
ministranti a členové Legio Angelica, abychom uctili památku našeho
zakladatele P. Methoda Klementa. Sešlo se nás skoro padesát – samí
dědové kolem osmdesáti let (mimo jiné i arcibiskup Karel Otčenášek
nebo P. Jiří Reinsberg).
Milí hoši, přeji vám, aby léta věnovaná službě u oltáře vám zanechala krásné a trvalé vzpomínky.
Stanislav Svoboda, Rychnov u Jablonce nad Nisou (zkráceno)

Ze zákulisí: Jak se fotí obálka Tarsicia ?
Na obrázku vidíte,
jak to vypadá, když
vzniká fotografie
na titulní stránku
našeho časopisu.
Nejprve je třeba
vymyslet co, kde
a jak budeme
fotit, dále sehnat
ministrantské
hvězdy, domluvit
termín s fotografem
Foto Jan Macek
a vše připravit.
V den D a hodinu
H přijede fotograf se spoustou zařízení, rozestaví světla, postaví stativ s fotoaparátem
a začne se s fotografováním. Jen vyfocení obálky tohoto čísla trvalo skoro tři hodiny.
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Naši milí čtenáři,
opět máme velikou radost, že vám
můžeme poděkovat za všechny vaše dary,
kterými jste nás od minulého čísla velice
štědře zahrnuli. Máme na mysli všechny vaše
modlitby, hezké dopisy a zvláště finanční
příspěvky, kterých si velice vážíme, protože
si uvědomujeme, jak vzácná je pro mnohé
z nás každá koruna.
Zatím nám poslala svůj finanční příspěvek necelá polovina z vás, a proto věříme,
že se ještě mnozí další přidají a Tarsicius
i letos získá dostatek finančních prostředků, aby mohl celý rok v klidu vycházet. Děkujeme všem, kteří nám poslali vyšší obnos,
než jaký je potřeba na zaslání Tarsicia na
jejich adresu, protože díky jejich štědrosti
mohou dostávat Tarsicia i ti, kteří nám žádný dar poslat nemohou.
Za vaši štědrost a dobrotu vám ještě
jednou děkujeme a prosíme našeho Pána,
aby vám ji odplatil svým požehnáním.
Vaše redakce

Ilustrace Dominik Strnad
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Náklady na zasílání jednoho výtisku
časopisu na jednu adresu šestkrát
ročně jsou 144 Kč.
Číslo účtu peněžních darů:
1017 5235 82/5500,
var. symbol 200300+číslo štítku.
Budete-li chtít, obratem vám zašleme
předtištěnou složenku s vyplněnými údaji, včetně vaší adresy. Na vaše přání vám
můžeme vystavit potvrzení, které můžete
použít jako doklad při snižování základu
daně z příjmu.

Vyznáte se v Tarsiciovi ? Uzlíky na okraji stránek označují:

