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Otec Jiří Kaňa
Ilustrace Iveta Nováková
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ublížili, abychom je zranili a povýšili sami sebe,
tím víc se zmenšují.
Nedivme se proto,
že dary Ducha svatého
necítíme. Je to tím, že
málo myslíme na skutečné dobro pro druhé
a víc myslíme na svůj
prospěch.
Kdo z vás by s tím
chtěl něco dělat, nemusí
čekat až na biřmování,
ale může o dary Ducha
svatého prosit už teď
a modlit se třeba: „Přijď,
Duchu svatý, a naplň mé
srdce svými dary. Chci
je co nejvíc využívat pro
druhé.“

Darů Ducha svatého je sedm. Takže si podle nákresu vystřihněte z papíru tři různě velká kolečka. Dvě nejmenší rozdělte na sedm stejných klínů. Na středním kolečku je vybarvěte
vždy jinou barvou. Důležité je, aby to byly barvy z vašeho okolí,
které tam vídáváte. Na nejmenším kolečku do klínů vepíšete
vždy po jednom dobrém skutku, který jste schopni někdy přes
den vykonat. Na největší kolečko nakreslete na okraj šipku.
A když potom kolečka uprostřed procvaknete kulatou sponkou
tak, aby se mohla otáčet, je výrobek hotový.
Co pak s ním? No to je na začátku jednoduché, ale později
už trochu těžší. Jednoduché je, že po ránu zavřete oči a zatočíte si menšími kolečky, každým jinak. Pak se podíváte, jaká vyšla
barva a dobrý skutek pod šipkou. To těžší pak je, že kdykoli
přes den tu barvu kolem sebe zahlédnete, vzpomenete si na
dobrý skutek a poprosíte Ducha svatého o sílu ten skutek udělat (jde-li to, můžete ho udělat hned). Časem můžete kolečko
s dobrými skutky vyměnit a obměnit je. Může jít nejen o dobré
skutky, ale také o hesla jako „zazpívat si písničku“, „zeptat se
někoho, jak se má“…
Je to úkol snadný jen zdánlivě. Kdo se ale bude snažit nemyslet přes den jen na sebe, ten bude odměněný vědomím, že dary
Ducha svatého v něm skutečně víc a víc rostou.
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Ti ještě starší, kteří už
biřmovaní byli, jim totiž
tvrdí, že se nic nezmění
– aspoň oni nic zvláštního
necítili. Kdo byl hloupý,
zůstal hloupý, kdo chytrý,
chytrý a tak.
Má tedy cenu se připravovat na svátost biřmování? Má cenu vůbec
prosit o dary Ducha svatého, když to vypadá, že
se nic neděje?
Samozřejmě, že to
má cenu! Problém není,
že by nám Duch svatý
své dary nechtěl dát, ale
spíše, že my si je špatně
představujeme. To nejsou
vánoční dárečky, které
stačí rozbalit – a už jsou
naše. To nejsou zázračné
injekce, které dostaneme do duše a ihned se
bez námahy proměníme
v mudrce nebo vědce.
Kdyby to tak bylo,
určitě by se z nás stali
velice rychle lenoši. Dary
Ducha svatého, to jsou
spíše semínka, která dostáváme do srdce. Čím
víc z nich chceme rozdávat, tím víc rostou. Čím
ale víc si je necháváme
pro sebe, anebo dokonce
je chceme používat proti
druhým, abychom jim

Sedmibarevné sedmiskutkové kolečko

B ÍL Á

Starší ministranti, kteří se připravují na svátost biřmování, se nás
kněží často ptají, jestli při ní skutečně dostanou dary Ducha svatého. Myslí tím, jestli se u nich projeví
větší moudrost, rozum, rada, síla,
umění, zbožnost a úcta k Bohu (na
vysvětlenou menším ministrantům: to jsou dary Ducha svatého).

Kdo má chuť to vzít i sportovně, může si
ke slavnosti Seslání Ducha svatého vyrobit

POCHVÁLIT
NĚKOHO

Pueri Domini
Změní se něco ?

Když ráno vyjde pozice koleček tak, jak
je to ukázáno na obrázku, je rozhodující
žlutá barva. Uvidíme-li ji během dne,
pomodlíme se Zdrávas (i vícekrát za den).
Ostatní barvy nejsou ten den důležité.

˝Ilustrace T. Regnerová

jak asi všichni víte, Svatý
otec vyhlásil tento rok rokem
svatého růžence. Je to veliká
šance s pomocí Panny Marie
prohloubit náš vztah k Pánu
Ježíši. Ona ho znala přece
nejlépe ze všech lidských
bytostí.
Rádi bychom vám proto nabídli krátká zamyšlení
pro každý desátek růžence.
Budou vždy připravena tak,
abyste si je mohli vystřihnout,
přeložit a vložit například do
kancionálu. Tak je budete mít
snadněji při ruce. Na konci
bude také připojena modlitba
pro uzavření dané čtvrtiny
růžence (jako možný dodatek
k obvyklému závěru).
V tomto čísle najdete zamyšlení pro radostný růženec.
Doufáme, že vám pomohou
objevit krásu této modlitby,
i přestože se někdy zdá jednotvárná a dlouhá.

Otec Jiří Kaňa

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

Můj e-mail:

Vzkaz pro redakci:

Zamyšlení nad radostným růžencem
od otce Jiřího Kani si můžete z Tarsicia
vystřihnout, přeložit a brát s sebou,
když se půjdete modlit růženec.

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

Přihlašuji se do čtenářského klubu sv. Tarsicia.

Pokyny k vyplnění přihlášky jsou na druhé straně.

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

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

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

jsem – nejsem kontaktní osoba!

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

Tarsicia doporučil:
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Bože, náš nebeský Otče, tys ve své prozřetelnosti rozhodl, aby
se tvůj Syn narodil z ženy a byl jí poddán; dej, ať hlouběji vnikneme
do tajemství vtěleného Slova, abychom i my zde na zemi žili skrytým životem ve spojení s ním a pod ochranou Panny Marie šťastně
došli do věčného domova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba na závěr radostného růžence:

Královno posvátného růžence, oroduj za nás.

Kolikrát se nám stane, že nás něco tak zaujme a zaměstná naši pozornost, že si vůbec nevšimneme, že už
druzí odešli, nebo že už jsme měli být jinde, anebo že už
začala hodina. Je dobře, když se pro něco dobrého dokážeme nadchnout a obětovat tomu čas. V tom se podobáme
dvanáctiletému Ježíši. Jen se modleme za to, abychom se
nadchli jen pro dobré věci, a ne pro něco špatného a abychom nezanedbali jiné důležité úkoly.
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Panna Maria byla tedy těhotná. Každá maminka, která
čeká v rodině dítě, potřebuje pomoc a pozornost. Nemá to
totiž snadné, musí živit sebe i to malé. Jenomže u Panny

Ježíš, se kterým jsi Alžbětu navštívila

Toto tajemství nám má připomenout, že se mnoho
důležitých věcí nestane v životě hned. Říkáme, že potřebují čas. My ale když něco chceme, chceme to často hned
anebo co nejdřív. A jsme schopni být protivní, dokud to
nedostaneme. Proto potřebujeme trpělivost, abychom se
dokázali něco učit i dlouho, na něčem pracovat dlouho,
něco zkoušet vícekrát, něco sami dokázat. Kdo se modlí
za trpělivost a k tomu přidá i trochu snahy, určitě se mu
to podaří a bude to dobré i pro druhé.

Panna Maria se stává maminkou Pána Ježíše. Když se
má narodit člověk, musí nejdříve dorůst u maminky. Teprve
potom se narodí. U lidí je to asi po devíti měsících. Dobrý
počtář přijde na to, že i církev s tím ve své oslavě počítá:
Malilinkatý Ježíš, který od Panny Marie dostal zatím velmi
jednoduché tělíčko a od Ducha svatého Boží život, se oslavuje 25. března. Za devět měsíců, tedy 25. prosince se pak
slaví jeho narození.

Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

Radostný růženec

Milí kluci,

Když bylo Ježíši dvanáct let, přijali ho izraelští muži mezi
sebe. Tak to bývalo zvykem. Od té doby už nebyl vychovávaný jen doma, ale účastnil se náboženského života dospělých.
Mohl třeba číst čtení z Písma při bohoslužbě. Poprvé se mohl
také zúčastnit pouti do Jeruzaléma. Jeruzalémský chrám byl
jediný v celém Izraeli, a ne jako dnes máme kostel v každé
obci. Ve městech a vesnicích byly jen synagogy. V těch se
mohlo jen modlit, ale ne obětovat. Návštěva chrámu Ježíše
tenkrát tak zaujala, že tam zůstal, i když druzí poutníci, včetně Josefa a Marie, už odešli. Potom jej museli hledat.

Růženec

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
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Objednávka Tarsicia

Objednávám ...... kusů časopisu Tarsicius.

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

Adresa: .....................................................................

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

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

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

