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otec Václav Trmač

K

ostelník u sv. Michaela v Krakově
seděl na schodech
u oltáře a smutně hleděl
na vědro s vodou zbarvenou krví. To, co dnes prožil, bylo jako zlý sen. Nebýt
té zkrvavené vody, snad by
ani nevěřil, že se něco takového stalo.
Ranní mše začala jako
vždycky. Všecko vzorně
nachystal, a když biskup
Stanislav přistoupil k oltáři, snažil se prožívat bohoslužbu. Najednou se venku
strhl rozruch, nějací mužové se tam o čemsi hlasitě
dohadovali. Kostelník je
chtěl upozornit, že ruší
biskupskou mši, ale dřív,
než stačil vstát, zazněla od
vchodu hlasitá věta, určená mužům venku: „Když
se bojíte, udělám to sám!“
A pak se to odehrálo strašně rychle. Do kostela vešel
sám král Boleslav, došel
k oltáři, jeho meč zasvištěl

vzduchem a biskup sloužící mši padl mrtvý k zemi.
Než se lidé vzpamatovali,
byl král zase pryč.
Teď už bylo biskupovo
tělo v kapli připraveno
na zítřek pro ty, kteří mu
chtěli projevit vděčnost za
všechno, co pro ně udělal. A nebylo toho málo.
Kostelník vzpomínal na
muže, kterému se dlouho nedařilo sehnat práci
a byl už zoufalý z toho, že
jeho žena i děti už málem
umírají hladem. Nevěděl si
rady a uvažoval o tom, že
si vezme život, aby unikl
nesnesitelně těžké situaci.
Kostelník, který se s ním
náhodně setkal na ulici,
ho přivedl k biskupu Stanislavovi a ten už si věděl
rady. Pomohl penězi pro
nejbližší hodiny i zaměstnáním a dobrou mzdou
pro budoucnost. Takové
chudáky, kterým Stanislav

Svatý Stanislav
Svatý Stanislav se narodil kolem r. 1030. Když se stal biskupem, staral se o chudé, rozdal zděděný majetek, sám
žil skromně. Záleželo mu na slušném chování podle Ježíšova příkladu. Napomínal krále Boleslava pro nemravný
život, a když to bylo marné, vyloučil ho z církve. Král
odpověděl rozsudkem smrti, který nakonec sám 11. dubna 1079 vykonal.
Svatý Stanislav patří k nejuctívanějším polským světcům, Boleslav se stal vyhnancem, kterého se všichni štítili.
Jedním z nástupců svatého Stanislava na krakovském biskupském stolci je náš současný papež. Památku svatého
Stanislava slavíme 11. dubna.
pomohl, by snad nikdo ani
nespočítal.
Kostelník se probral
z milých vzpomínek do
kruté reality. Vědro se zkrvavenou vodou mu připomnělo, že před chvílí omyl
stopy po ranním zločinu.
Kohosi sice napadlo, že by
krev měla zůstat na oltářních schodech na památku
biskupa, o jehož svatosti
nikdo nepochyboval, ale
ostatní měli hrůzu z toho,
že by někdy mohli třeba
omylem stoupnout na
Stanislavovu krev, a tak ji
kostelník pečlivě a s úctou
smyl.
Vědro
připomnělo
kostelníkovi Jana Křtitele. Stejně jako on i Stanislav napomínal krále pro
jeho hrubost, rozmařilost
a hlavně pro manželský život s manželkou někoho jiného. Oba králové se místo

zamyšlení nad sebou zbavili
mečem těch, kteří se snažili probudit jejich svědomí.
Kostelníka až zamrazilo
při pomyšlení na to, že se
včera zachoval podobně.
Cosi mu vypadlo z ruky,
on zaklel a jeden z ministrantů se na něho vyčítavě
podíval. Vysloužil si za to
pořádnou facku. Co dělat,
aby se to neopakovalo, aby
příklad biskupa Stanislava
zůstal živý a vedl všechny
Boží cestou?
Venku se už skoro setmělo. Kostelník vzal uctivě
vědro a vodu s biskupovou
krví s úctou pohřbil u mladého stromku. Říkal si: Ten
strom tu bude mnohem
déle než my, kteří jsme biskupa Stanislava znali. Kéž
nám i našim potomkům
připomíná, že lékem na
krutost a zkaženost světa
je křesťanská láska.

sování objednávek

Slo

Hurá za ním !

Známe dalšího výherce!!!
Není jistě nutné opakovat, že
každý, kdo si objedná Tarsicia, se
automaticky zařazuje do slosování o pěkné ceny. Zopakovat
se ovšem vyplatí to, že se do
tohoto slosování automaticky
zařazuje i ten, kdo Tarsicia novému čtenáři k objednání doporučil
(pokud jeho jméno zájemce o ča-
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Pozdrav ze semináře
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Mlčeti zlato…

událost seslání Ducha Svatého. Píše se tam, že všichni setrvávali na modlitbách – zřejmě si u toho nevykládali vtipy,
nepořádali hlučné večírky, neposlouchali zábavnou hudbu,
neplánovali, kam vyrazí na výlet nebo jestli někdo změní
zaměstnání… ale v tichu naslouchali – a potom, jak víte,
se náhle ozval hukot a děly se velké věci, neboť se obrátily
ke Kristu tisíce lidí.
Když při mši svaté ministrujete, tak sloužíte samotnému Pánu Ježíši, jste velmi blízko všemu dění. Také jsem
byl ministrantem, a proto vím, jak to člověka svádí, aby
nedával pozor. Napadlo mě, zdali byste se nemohli pokusit o takové malé s . . . . . . . m! To znamená snažit se
být vnímavý ke všemu, co se ve mši sv. děje. Jinými slovy:
soustředit se právě a jenom na to, co se po mně vyžaduje. Např. nést svíčku, v tichu zpytovat svědomí, poslouchat čtení, zpívat, chystat kalich. Když nebudete něčemu
rozumět, jistě vám váš Otec rád vše potřebné vysvětlí.
A Duch svatý se postará, abyste všechno postupně plně
prožili. Apoštolové před sesláním Ducha svatého také neměli ve spoustě věcí jasno – ale dělali to, co zrovna měli,
a časem jim Bůh dal všechno pochopit.
Pěkné prožití svátku seslání Ducha svatého
a radostnou službu u oltáře vám všem přeje

Ahoj kluci!
Víte, co je to s . . . . . . . m? Toto latinské slovíčko znamená ticho, mlčení. V semináři je toto slovo každému moc
dobře známé. Zejména proto, že každý měsíc o víkendu
máme duchovní obnovu, tzv. rekolekce. Oproti jiným
dnům je to velký rozdíl: na chodbách je ticho jako v klášteře, při jídle se pouští do ampliónů vážná hudba a je slyšet
pouze cinkot příborů. Chodíme kolem sebe, aniž bychom
mluvili, i když jindy se spolu družně bavíme. Neučíme se,
neposlouchá se nahlas žádná zábavná hudba, nechodí se na
počítač ani na televizi. Možná si myslíte, že byste to nevydrželi. Proč to všechno?
Když chce člověk něco dobře slyšet nebo vnímat, tak
většinou mlčí. Kdybyste se bavili nahlas v divadle, tak by
vás asi brzo vyvedli, že nemáte rušit poslech. I do přírody
chodíme třeba mlčky, abychom vnímali zpěv ptáků, šum
listí, hukot větru atd. Skauti, kteří získali „bobříka mlčení“, by o tom mohli vyprávět. Podobně je tomu, když
chceme slyšet Pána Boha. My bohoslovci jsme přišli do
semináře, protože jsme zaslechli Boží hlas, který nás povolal ke kněžství. A zvláště v onen víkend jednou za měsíc
se snažíme více poslouchat, co nám tento hlas říká a co
od nás žádá. Všichni jistě znáte ze Skutků apoštolských

váš bohoslovec Vojtěch Janšta

Teď si můžete vyzkoušet
pozornost a soustředění
na následujícím úkolu.
Najděte sedm věcí,
které na druhém
obrázku chybějí,
a jejich názvy
doplňte
do tabulky.
K
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sopis uvede na své objednávce). Šancí na zajímavou
výhru bychom tak chtěli poděkovat všem spokojeným čtenářům, kteří Tarsicia doporučují.
V tomto čísle jsme vylosovali objednávku Miloslava Čamka z Kněžice, kterému gratulujeme a
posíláme krásnou knížku Phila Bosmanse Nezapomeň na radost. Na jeho objednávce nebyl uveden
nikdo, kdo by mu časopis doporučil, proto odměnu
dostává pouze on.
V příštím losování můžete vyhrát pestrou zábavnou knížečku Po stopách Boha Otce. Doporučte Tarsicia svému kamarádovi a vyhrajte s ním
pěknou cenu!!!
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