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R.D. Jiří Kaňa

Soustředění

Maminka jednou poslala malého Michala poprvé v životě samotného na nákup. Měl koupit
mléko, máslo a rohlíky. Dostal tašku, peněženku a šel. A aby to nezapomněl, pořád
dokola si pro sebe opakoval: „Mléko, máslo
a rohlíky, mléko, máslo a rohlíky…“ Potkal
ho Martin a zeptal se: „Kam jdeš?“ „Do
obchodu!“ „A pro co?“ „Pro mléko, máslo a… a… a lízátka,“ odpověděl Michal,
který si najednou nemohl vzpomenout.
Potkal ho Filip a také se zeptal, kam
a pro co jde. „Pro mléko a… a… oplatky a lízátka,“ odpověděl Michal. Napotřetí potkal Vojtu a ten se zeptal
stejně. „Pro… pro… pro limonádu,
oplatky a lízátka.“ A ty taky koupil.
Zdá se vám tento příběh zvláštní? Nevím, ale určitě každého z vás
rodiče kdysi poslali poprvé samotné
nakupovat, takže asi víte, o co jde.
Co je ale na Michalovi zvláštního?
Přece, že svůj úkol nezapomněl, on
si ho spíš postupně vyměnil. Tak je
poznat, na co celou dobu skutečně
myslel. Nemyslel na to, co si přeje
maminka, ale myslel na své vlastní
tajné přání.
Kolikrát se i nám stane, že jdeme
do kostela, dokonce jdeme i ministrovat, ale myslíme na něco úplně
jiného, na svá tajná přání: kam
půjdeme až skončí kostel, s kým si
půjdeme odpoledne hrát, jestli nám
doma neušlo kolo, na to, že zítra se
zas musí do školy…
Navenek se sice tváříme, že sloužíme Pánu Ježíši, ale ve skutečnosti
jsme celou mši svatou v myšlenkách
úplně někde jinde a ministrujeme
automaticky.
Jsme schopní zapomenout na
svůj hlavní úkol: „sloužit celým srdcem Pánu Ježíši“!
Abych nebyl nespravedlivý, nestává se to jen ministrantům, ale někdy
i knězi, a dokonce i lidem v kostele.
To prý jeden kněz na začátku mše
svaté udělal kříž – a protože si všiml, že nejde mikrofon, pokračoval:
„S tím mikrofonem něco je.“ A lidi
zamyšleně odpověděli: „I s tebou!“
Nemůžeme se ale vymlouvat na
to, že druzí také myslí na jiné věci,

než mají. My kněží i vy ministranti
jsme se jednou dali do služby Ježíši
a musíme ji brát poctivě nejen navenek, nebo dokonce jen pro pochvalu
anebo pro ozdobu, ale i v srdci.
Pamatujme na to, že ani Pán Ježíš si pro sebe nic nenechal. Když
umíral na kříži, dal nám sebe celého, dokonce i své srdce si nechal
probodnout. Jeho Božské Srdce je
důkazem, že na každého z nás stále
myslí a chce, abychom i my ve svém
srdci měli rádi jeho a lidi.
Já vím, není to lehké, dobře Pánu
Ježíši sloužit a přitom na to i myslet,
ale jako dobří ministranti bychom
s tím měli určitě něco udělat!

Zahrajte si…
Na schůzce si vyzkoušejte různé hry, ve kterých
si procvičujete schopnost
myslet na nějaký úkol,
i když je třeba soustředění těžké:
Vedoucí na schůzce čte nějaký
zajímavý text a vaším úkolem je
spočítat některá opakující se slova,
například spojku „a“. Nebo dostanete každý lístek s delším úryvkem
z Nového zákona a máte za úkol
najít všechna vlastní jména nebo
nějaká jiná slova.
Nebo hru na slepý slalom: soutěží dvě družstva, každé si vybere svého navigátora, který si stoupne do
cíle slalomu. První z každého družstva si zaváže oči a prochází dráhu
jen podle pokynů svého navigátora.
A protože sousední navigátor zase
navádí svého soutěžícího, musí se
v tom křiku dobře soustředit, aby
slyšel jen pokyny toho svého. Když
dorazí do cíle, zanese šátek dalšímu,
ten si zaváže oči a hra pokračuje.
Dá se ztížit i tím, že družstva své
hráče povzbuzují. Ve směsi hlasů je
pak orientace podle toho „svého“
ještě těžší.

Ilustrace Iveta Nováková

Pueri Domini

7

Tarsicius 2 / 2003

10. ROČNÍK MINISTRANTSKÉHO TÁBORA

Tábor je určen pro správné kluky ministranty ve věku od 1. do 9. třídy
Místo:
Termín:
Program:

Cena:
Kontakt:
Informace:

poutní místo Bozkov u Semil – ubytování v budově zařízené fary
29.6.2003 (neděle) – 11.7.2003 (pátek)
Můžete prožít tradičních 12 dní plných radosti, legrace
a pohody v krásném prostředí mariánského poutního místa.
Na programu budou nejen bojovky, výlety, táboráky, koupání,
fotbalové mistrovství, ale i klasické táborové mše svaté, témátka,
ministrantské schůzky, růženec či večerní modlitby na pokojích.
2 100 Kč
Ministrantský tábor, Horní námestí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon 777 869 409 (Michal Chrvala), tabor@tarsicius.cz

Přihlášky zasílejte do 30. dubna 2003 na kontaktní adresu.
Počet účastníků je limitován, proto si s přihláškami
pospěšte !!! Členové čtenářských klubů ministrantského
časopisu Tarsicius mají do konce dubna přednost !!!

Ministrantský den litoměřické diecéze

Začátek v 9.30 na Zámeckém
náměstí, předpokládaný konec
v 16 hodin.
S sebou ministrantské oblečení
a 10 Kč startovného.
Kontakt a informace P. Jonášek,
tel. 603 119 729, e-mail
fara.teplice@cbox.cz

Foto Štěpán Pospíšil

se koná v Teplicích
v sobotu 7. června

V .......................................... dne ............................... 200...

Můj e-mail:
Vzkaz pro redakci:

Podpis kněze ....................................

Objednávám ...... kusů časopisu Tarsicius.

jsem – nejsem kontaktní osoba!

Příjmení a jméno: ...................................................

V našem klubu, který má ............... členů

Objednávka:
Adresa: .....................................................................

o jsem členem našeho klubu, který se jmenuje ....................................................................
o v mém okolí zatím není nikdo, s kým bych mohl založit klub, jsem tedy SAMOTÁŘ

Pro koho: Emauzské dny jsou určeny
pro chlapce ve věku 9 až 16 let, kteří
cítí povolání ke kněžství či řeholnímu životu. Měli by Vám umožnit ptát
se na otázky, které se týkají volby
tohoto životního stavu.
Co vás čeká: Společná modlitba, témata, možnost ptát se, hry, soutěže.
Bližší informace a přihlášky:
Na Katechetickém centru v Litoměřicích či na www stránkách Diecézního domu: www.webpark.cz/ddkt
Za kolik: 150 Kč za celý pobyt.
Kdo je organizátor: Katechetické
centrum a Diecézní dům kardinála
Trochty v Litoměřicích.
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Duchoňová, Katechetické centrum, Komenského 4, 412 01 Litoměřice.
E-mail: katech.centr.ltm@c-mail.cz
Tel.: 416 738 072, 416 732 077

Obec: ........................................................................

Adresa: ............................................................................................................ PSČ: ....................

Foto Jan Rosenauer
Diecézní dům kardinála Trochty

PSČ a diecéze: ........................................................

Jméno a příjmení: ............................................................................ Rok narození: ....................

29. června – 2. července 2003
v Diecézním domě kardinála
Trochty v Litoměřicích

Telefon, e-mail: .......................................................

Pokyny k vyplnění přihlášky jsou na druhé straně.

Pane, pomoz mi být tím,
čím chceš, abych byl!

Objednávku pošlete na adresu:
Tarsicius, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Přihlašuji se do čtenářského klubu sv. Tarsicia.

EMAUZSKÉ DNY

