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Moji milí kluci u oltáře,

Ilustrace Tereza Regnerová

kdybyste si zalistovali ve slovníku o původu a významu slov, zjistili byste, že slovo ministrant
znamená „přisluhující“. Ministrant je tedy
ten, který slouží. Vy tedy máte sloužit!
Možná, že znáte Kristova slova: „Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale
abych sloužil.“ A také už asi dobře víte,
že Kristus sloužil lidem s velkou láskou,
až do konce svých sil, do poslední kapky krve.
Jistěže i vy při své službě budete prožívat ledacos těžkého, až bude třeba zima
a nevlídno, až budete ospalí a
nebude se vám chtít vstávat
na ranní mši svatou,
nebude se vám někdy
chtít od televize. Možná
že se vám kamarádi posmívají, když se dovědí, že chodíte ministrovat. Doufám
však, že jim dovedete jasně
vysvětlit, proč v kostele
pomáháte, proč máte rádi
Krista Pána.
Doufám, že se nikdo
z vás neptá: „A co za to?“ – jak to
často dělají děti i dospělí, když se od
nich něco chce. Dobře víte, že
sloužíte samému Kristu, který řekl: „Cokoliv jste udělali
jednomu z mých bratří, udělali jste mně! A Pánu Ježíši
– Bohu – sloužit je kralovat!
Při ministrování jste spolu
s knězem nejblíž u Stolu
s Kristem Pánem při jeho
Večeři. Ať je to na vás vidět! Představte si, s jakou
úctou a láskou mu posloužila
Panna Maria, když to někdy
od ní potřeboval.

V těchto
dnech
slavíme Ducha svatého. Dobře víte,
že Duch svatý byl
poslán o letnicích
na zem v symbolické podobě ohně. Blíží se prázdniny, a
tak již brzy někde na táboře u ohníčku
dobře poznáte, jak plamen dává
světlo a teplo. Ať každý z vás
je světlem doma i ve škole,
v kostele i mezi kamarády.
A protože oheň dává teplo, je
u něho příjemně a hezky. Ať
je ve vaší přítomnosti hezky
každému! I ve společenství
ministrantů, anebo když se sejdete na nějakém setkání.
Prosím vás tedy, abyste
se snažili o to, co píše svatý
Josemaría Escrivá: „Nezapomínej, že
jsi opravdu chrám Boží. Duch svatý je
opravdu v samém nitru Tvé duše. Poslouchej proto dobře, k čemu tě vybízí,
žene, nutí a poslouchej ho na slovo.“ Budete se o to snažit? Vyprošuji vám zde
v katedrále Svatého Ducha Jeho Dary
pro vaše krásné poslání i pro úspěšné zakončení školního roku.
Vzpomeňte si na mne někdy
modlitbou.
S velikou radostí a láskou vám žehná
arcibiskup Karel Otčenášek,
emeritní biskup královéhradecký
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NEPOSKVRNĚNÉ
Veřejný život
Pána Ježíše
Když Ježíš vystupuje se
svou veřejnou činností, Maria se ztrácí z našich očí. Jako
by nechtěla překážet našemu
pohledu na Ježíše. A přece je
mu nablízku, poslouchá jeho
slova a uchovává je ve svém
srdci (srov. Lk 2, 51). Ježíš je
pro ostatní tajemstvím: jedni
ho pokládají za Jana Křtitele,
druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků (srov. Mt 16, 14). My
však víme to, čím si bylo milující Mariino srdce jisté od
počátku: On je světlo světa
(srov. Jan 8, 12).
Začti se do evangelií, jež
popisují Ježíšovu veřejnou
činnost. Staň se jedním
z posluchačů Jeho kázání,
nech se jím napomenout
a popros ho spolu s ostatními slepci o uzdravení. A až
budeš při modlitbě svatého
růžence opakovat: „...který
hlásal Boží království a vyzýval k pokání,“ dej si předsevzetí, že budeš jeho slova
poslouchat stále pozorněji.
A že jsi v tomto desátku
nikde nepotkal Pannu Marii?
Nediv se, stála v davu za tebou a poslouchala Pánovo
kázání ještě dychtivěji než
ty. On je totiž světlo světa.
A kdo ho následuje, nebude chodit v temnotě, ale
bude mít světlo života (srov.
Jan 8, 12).
Jakub Kříž
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Prázdniny
Jednota Loukov u Semil
pořádá od 1. do 14. července 2003 na faře v Loukově
u Semil sportovní tábor pro
děti. Náplň pobytu: turistika, sportovní hry a soutěže,
koupání, společná modlitba,
denně mše svatá. Účastnický
poplatek 2400 Kč (v odůvodněných případech může být
snížen). Podrobnosti a formulář přihlášky na požádání zájemcům zašle Vít Jůza,
Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil
732943265.

MINISTRANTSKÝ DEN

Ministrantům
a jejich akcím

zahájení
na Zámeckém náměstí
mše svatá
v děkanském kostele
soutěžní dopoledne
oběd na farní zahradě, vyhodnocení soutěží
setkání s otcem biskupem
odpolední program – překvapení
zakončení dne

ZDAR !

TEPLICE 7. ČERVNA 2003

9.30
10.00
10.45
13.00
14.00
14.15
16.00

S sebou: sportovní obuv a oblečení, ministrantské oblečení,
10 Kč startovného, svačinku, pití a hlavně dobrou náladu.
Kontakt na pořadatele: P. Mgr. Stanislav Jonášek SDB:
ŘmK děkanský úřad, Zámecké nám. 71/9, 415 01 Teplice;
tel: 417 53 10 41 či 603 11 97 29; e-mail: fara.teplice@cbox.cz
Mgr. Irena Duchoňová: KC, Komenského 4, 412 01 Litoměřice;
tel: 416 738 072 či 606 111 733; e-mail: katech.centr.ltm@c-mail.cz

í duchovní obnova
PoAsrctin
biskupském s
Praze

Text i foto do redakce zaslal otec Antonín Forbelský

v

Již po několikáté Arcibiskupský seminář v Praze
nabídl mladým mužům
možnost duchovní obnovy.
Z celé české církevní provincie
se zúčastnilo 36
chlapců (stejný
počet, jako je
nyní bohoslovců
v semináři).
Mottem letošní postní obnovy
byl úryvek z Lukášova evangelia: „Chceš-li, můžeš mne
očistit“ (Lk 5, 12). Součástí programu obnovy, na
kterém se z větší části podíleli samotní bohoslovci,
byly meditace i setkání ve
skupinách, křížová cesta,
modlitba růžence i kající
pobožnost.

emináři v

Duchovní
obnova
byla zakončena v neděli
dopoledne v kapli arcibiskupského semináře mší

svatou, kterou celebroval
apoštolský nuncius v České republice arcibiskup
Erwin Josef Ender. Ve své
promluvě připomněl, jak
je důležité pro každého
Kristova učedníka, aby
prožil radostné setkání
s Pánem jako apoštolé

Petr, Jakub a Jan na hoře
Tábor. Dále řekl: „Milí přátelé, chtěl bych vám svěřit
zvláště Kristův úkol modlitby za kněžská a řeholní
povolání. Proste denně
Pána žně v této naléhavé
potřebě.“
Na závěr bohoslužby
byla panu nunciovi k blížícím se jmeninám předána
sekyra s údajnými otisky
svatého Josefa, topůrko
zdobily podpisy všech
účastníků a seminaristů.

V knize hostů na internetových stránkách
Tarsicia se objevil tajemný zápis:
„Ahoj všichni z redakce,
moc se mi líbí vaše stránky
i časopis. Je fajn, že jsou
tam i zprávy z akcí ministrantů, které proběhly, ale
možná by hodně lidí uvítalo,
kdyby se o těch akcích dověděli dříve, než proběhnou.
Mějte se všichni krásně
a Bůh vám žehnej.“
Není to škoda, milí kamarádi, že máme časopis,
který vychází v celé republice, že máme webové
stránky, které jsou vidět
na celém světě, ale o většině akcí, které se týkají
ministrantů, se ani v časopise, ani na internetu
opravdu nikdo nedozví?
Není to vážně škoda?
A přitom je řešení
tak snadné: stačí přece
jen poslat oznámení
e-mailem nebo poštou
na naši adresu, a my to
rozhlásíme. A že Tarsicius
vychází jen šestkrát ročně? Tak sledujte náš web
www.tarsicius.cz, kde
budou nahlášené akce
pravidelně aktualizovány.
Štěpán Pospíšil
Vlevo: Papežský nuncius se vzácným dárkem k svátku: sekerou,
kterou údajně používal svatý Josef. Vpravo detail této sekery.

Vyznáte se v Tarsiciovi ? Uzlíky na okraji stránek označují:

