Marie můžeme pozorovat pravý opak. Dozvěděla se od
anděla, že její teta Alžběta čeká také dítě se svým manželem
Zachariášem. Oba už byli staří. Měl se jim narodit budoucí
Jan Křtitel. Panna Maria, místo aby myslela na sebe a čekala, že se o ni bude Josef starat, vydala se na dlouhou cestu,
aby se starala o svou starou tetu. Byla velice obětavá.
V tomto tajemství si připomínáme, že Panna Maria je
skutečná hrdinka. My možná býváme velmi rozmazlení.
Býváme nespokojení, když se o nás druzí nestarají, když
nám nepomáhají a když si nás nevšímají. Málokdy nás napadne, že bychom měli pomáhat druhým, i když bychom
byli nejradši, aby oni pomáhali nám. Ale zkusme někdy
myslet víc na to, co potřebují druzí, než na to, co potřebujeme my!
Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

něco těšíme, připravujeme se, a najednou do toho něco
vleze. Všechno je pak jinak, nekoná se, nejede se, odpadá.
Taková náhlá změna nebývá jednoduchá a umí nás často
dokonale nazlobit, chce se nám protestovat, hádat se. Občas ale neškodí si uvědomit, že ne každá taková změna
našich plánů je špatná. Prosme za to, abychom dokázali
přijímat různé změny našich plánů, tak jako je přijali Josef
a Maria.
Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

Umět poděkovat nedokáže jen tak každý. Je mnoho
našich kamarádů, kteří si myslí, že druzí jim musí dělat
pomyšlení, jak se jim líbí, že to je jejich povinnost. Zapomínají, že druzí si zaslouží za svou pomoc nebo dárek
poděkování. Byla by to ostuda, kdyby nám – ministrantům
– musel někdo připomínat, abychom poděkovali. Máme být
tak pozorní, abychom na to přišli pokaždé sami. Prosme
o to Josefa i Marii, kteří na poděkování Bohu Otci nezapomněli.

V době Ježíšově nebývalo ještě zvykem křtít děti. Vždyť
křest ustanovil teprve až dospělý Pán Ježíš. Místo toho museli rodiče vzít dítě, ale jen když to byl první kluk, a zanést ho
do Jeruzaléma, do chrámu. Tam za něj měli obětovat obětní
zvíře, chudší rodiny mohly obětovat místo kozlíka třeba jen
hrdličky nebo holoubata. Proč? Na památku, že v Egyptě
Bůh před vysvobozením z otroctví nechal umřít v každé rodině prvního syna, jen u Izraelitů ne. A na poděkování za
tuto záchranu nabízeli rodiče Bohu za své dítě oběť.

Když se modlíme toto tajemství, můžeme si připomenout, že ani nám se nesplní všechny plány. Kolikrát se na
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Sotva se Panna Maria vrátila od své tety domů, myslela
si možná, že se bude moct v klidu i s Josefem připravit na
narození Ježíše. Josef byl zručný tesař, Panna Maria byla
zase pečlivá a obětavá, takže se ani jeden, ani druhý nebáli,
že by to mohlo špatně dopadnout. A přece! Na rozkaz císaře
museli nechat svůj domek v Nazaretě, vzít si s sebou, jen co
oslík unesl, a vypravit se na cestu do Betléma kvůli sčítání
obyvatel. Co je po těžké cestě v Betlémě potkalo, všichni
dobře víme. A přesto to ani Maria, ani Josef nevzdali.

Víte, jak se poznají ti, kdo byli o Letnicích
ve večeřadle při seslání Ducha svatého?
Určitě víte. Tak je nejprve zkuste najít,
než si obrázek pěkně vymalujete.
Otec Jiří Kaňa • Tarsicius 2003 • strana 2

Jakékoliv nejasnosti ochotně vyřeší Jakub Kříž na tel. čísle 608 982 545.

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

► V přihlášce zaškrtni, zda se přihlašuješ jako SAMOTÁŘ,
nebo jako člen místního KLUBU.
► Zakládáte-li s kamarády KLUB, uveď jeho jméno a počet členů.
► Domluvte se, kdo z vás bude kontaktní osoba,
tedy komu máme psát, když vám budeme něco chtít sdělit.
► Nakonec všechny přihlášky dejte podepsat panu faráři,
vložte je do obálky a těšte se na odpověď!

Každá objednávka je slosována a ten, kdo Tarsicia objednal, může vyhrát cenu pro sebe i pro toho, kdo mu
Tarsicia doporučil.
Dobrovolné dary na vydávání časopisu můžete zaslat
převodem na účet nebo složenkou (podrobnější informace v tiráži na straně 2).

Tarsicius
Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou

Objednávku lze zaslat i e-mailem na adresu
email@tarsicius.cz
nebo vyplnit na www.tarsicius.cz

Přihlášku do čtenářského klubu sv. Tarsicia vyplní
každý člen klubu ve svém časopise, odstřihne ji a odešle společně s ostatními v obálce na adresu redakce:

časopis pro kluky u oltáře

Přihláška do čtenářského klubu sv. Tarsicia
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Omalovánka
Kreslí I. Fukalová

Neslušný časopis aneb co dělat, když nás kamarádi lákají k něčemu špatnému
Stalo se, že jeden kluk přinesl do školy
neslušný časopis. To byla senzace! Hlouček kluků si prohlížel neslušné fotografie
až do příchodu třídní učitelky.
Marek byl dosud mimo. Doma nic takového neměli. A když se přece objevila
obnažená žena v běžných novinách, byl
svědkem, jak to maminku uráželo. Cítil
tedy, že se takové zábavy zúčastňovat
nemá. Ale jak to bylo těžké. Už, už se
mu chtěl Lukáš vysmát, když naštěstí
vstoupila učitelka. Ale čeká jej to o velké přestávce. Co kdyby šel aspoň mezi
ně, i když nic říkat nebude? Ale co by
mu na to řekl pan farář, když své ministranty vede ke statečnosti? Ale takhle zůstane sám. Copak se to dá…?

Dopadlo to dobře. Lukáš to nevydržel a listoval
v časopise pod lavicí. Učitelka mu jej sebrala a napsala poznámku. Pro tentokrát měl Marek po starostech… Ale co příště?
Milí ministranti, všimli jste si, na co Marek
při svém rozhodování zapomněl? … Správně, nepomodlil se! A přitom Duch svatý
nabízí takovou sílu! Přesvědčili se o tom
apoštolové. Moc se báli, ale když na ně
sestoupil Duch svatý, vyšli do ulic a neohroženě hlásali evangelium A získali
hned ten den tři tisíce lidí.
Nezapomeňte i vy prosit Ducha svatého o dar statečnosti.
Mockrát jej budete potřebovat.
Váš jáhen Josef Janšta

Ilustrace Jiří Vančura

