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Pueri Domini

Nejezdi rychleji, než stačí tvůj anděl strážný
Samolepka s tímto nápisem se tu a tam objeví na některém „křesťanském“
autě. K tomu udýchaný anděl v noční košili a s odřenými křídly. Jde samozřejmě o humor, který chce upozornit řidiče, že by mu při moc rychlé jízdě nemusel
anděl strážný stačit, a tak ho chránit.

J

sou andělé doopravdy bytosti v nočních košilích,
které neviditelně létají kolem nás a závodí s Harry
Potterem? Víme, že Bůh Otec stvořil anděly ještě
dříve než lidi jako své neviditelné pomocníky. Mají nám
roznášet Boží dobro a pomoc. Z Písma svatého známe
jménem třeba Gabriela, který se setkal s Pannou Marií, aby jí oznámil narození Pána Ježíše, a podobně se
Zachariášem, aby mu oznámil narození Jana Křtitele.
Všichni andělé slouží věrně Bohu a zasahují tam, kde je
potřeba přinést Boží radu nebo záchranu.

Lidé, kteří jsou anděly
Za anděly bývají ale považováni i lidé! Každý asi ví,
že některá rádia nabízejí řidičům speciální mobilní číslo, aby mohli upozornit ostatní řidiče, když se na svých
cestách setkají s nebezpečím, jako je třeba havárie, zatarasená silnice, spadlý most, povodeň. Ti, kdo zavolají,
jsou „žlutí andělé“, tedy dobří lidé. Mohou to být i rychlí
hoši různých servisních a odtahových služeb, kteří jsou
stále na telefonu. „Červení andělé“ (podle speciálních
červených bund) jsou zase členové různých horských služeb. „Modří andělé“ jsou zase lékaři a zdravotníci, kteří
mají na sanitkách modrý kříž. Mezi takové „anděly“, tedy
lidi ochotné pomoci v nouzi druhým, patří však mnoho
dalších: hasičské sbory, rychlá zdravotnická pomoc, důlní záchranná služba, kriminální služba, URNA, ale také
vojáci-zdravotníci polní nemocnice v Iráku, Kuvajtu, čeští lékaři, učitelé a kněží-misionáři v Africe. Anděly jsou
i kluci a děvčata, kteří statečně zachránili život nebo
zdraví druhému člověku. Může to ale být třeba i televize,

když vysílá koncert se sbírkou pro trpící děti „Pomozte
dětem!“ Andělem může být i ten, kdo se s někým smutným rozdělí o pěknou SMS, prostě každý, kdo chce zachránit druhého a pomoct mu.
Už asi tušíme, proč se těm, kdo zachraňují druhé, říká
„andělé“. Snaží se po vzoru skutečných andělů roznášet
do světa dobro nebo pro ně aspoň připravit cestu, postavit most. Mnozí z nich, hlavně ti nevěřící, často ani
netuší, že tím slouží Bohu! Však budou taky koukat, až
jim to Bůh sám jednou potvrdí.
Těmito „anděly“, dobrými lidmi, kteří dovedou pomoct druhým, musíme být také my, ministranti. „Ministrant“ přece znamená „služebník“, který je poslaný sloužit
Bohu i lidem.

Duhoví andělé v autě
Jednou se nám stalo, že jsme jeli po silnici, která
se opravovala a byly na ní semafory. Po delším čekání blikla zelená a my jsme vyrazili jako první v dlouhé
koloně. Najednou se v protisměru objevila jiná kolona,
která se řítila z kopce přímo na nás. Co teď? Zoufalé
blikání. Všichni se zastavili. Couvat nešlo, jediné, co
zbývalo, bylo opatrně se jednomu za druhým vyhnout.
A příčina toho zmatku? Na druhé straně nesvítila červená. Hned jsme zastavili a starší ministranti dokázali
zavolat z mobilu jak na policii, tak do rádia, aby upozornili další, a ještě navrhli společnou modlitbu za ty,
kterým by se kvůli těm zmatkům stalo neštěstí.
Řekl bych, že se tito ministranti zachovali jako skuteční „duhoví andělé“!
Otec Jiří Kaňa
Foto Zbyněk Pavienský a archiv Záchranné služby v Jablonci
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Vojákům se podařilo díky zradě apoštola Jidáše Pána Ježíše zatknout a přivést k veleradě. Odtud jej museli předvést

Ježíš, který byl bičován

Každý z nás ví moc dobře, co je to strach. Je to normální. Malé děti se bojí strašidel, hromů, školáci zase zkoušení
nebo toho, že nebudou mít kamarády. Také dospělí se často bojí. Čeho? Bojí se třeba o své děti, o svou práci. Staří
lidé zase mají strach ze samoty, z nemocnice, z domova
důchodců. Kdy přestane strach? Tehdy, když je blízko nás
pomoc. Naštěstí je Pán Ježíš stále blízko nás, proto se
nemusíme moc bát. Učme se ale také jako On povzbudit
někoho, kdo se bojí.
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Není to pěkné, radovat se, když někdo zemře! Kolik je
přesto filmů o tom, jak se lidé nemají rádi, střílejí po sobě,
vraždí se, a my se na ně přitom často rádi díváme. Někdo
si myslí, že umřít je jen tak, jako když se usne a zas vstane.
Ale to není pravda. Když někdo doopravdy umře, už ho
tady na zemi nikdy neuvidíme. Proto mají lidé život chránit
a mít z něj radost. Mají si vážit svého vlastního života, ale
i druhých lidí!

Po skončení poslední večeře odešel Pán Ježíš s apoštoly
do zahrady Getsemanské, aby se modlil před svým utrpením. Byla noc, a proto apoštolové za chvíli usnuli. Přišel je
sice několikrát poprosit o povzbuzení, ale oni vždycky usnuli.
Přesto si stačili při měsíčním svitu všimnout, že na čele má
Pán Ježíš pot z krve! Tak byl smutný ze zlých lidí, kteří chtějí
místo něčeho hezkého a dobrého raději dělat špatné věci.
Trpěl ve svém srdci tak, že se potil krví.

V každém čísle losujeme jednoho z našich nových čtenářů
a posíláme mu odměnu jako
poděkování za to, že chce odebírat Tarsicia. A proč to vlastně
děláme? Aby byl Tarsicius lepší a
levnější. Když budeme mít více
čtenářů, třeba nám darují více
peněz a my je budeme moci použít na další vylepšení časopisu.
Při hledání nových odběratelů nám můžete pomoci i vy, naši
stálí čtenáři a kamarádi. Třeba
máte bratrance nebo kamaráda
někde na druhém konci republiky a on možná ještě Tarsicia
nezná. Dejte mu vědět, aby si
ho objednal, nebo nám napište
jeho adresu a my mu Tarsicia
pošleme na ukázku. Když si ho
potom objedná a my jeho objednávku vylosujeme, můžete
dostat výhru také vy, kteří jste
mu náš časopis doporučili.
Dnes jsme vylosovali objednávku Honzy Macků z Lysic,
který dostává knížečku rébusů
a doplňovaček Po stopách Boha
Otce.
Příště proběhne losování
o FOTBALOVÝ MÍČ!!!

Ježíš, který se krví potil

Objednejte si
Tarsicia nebo ho
doporučte třeba
bratránkovi!

Nakonec Pána Ježíše přivedli za město na horu Golgotu
a tam jej ukřižovali. Pontia Piláta z toho všeho přece jen
trápilo svědomí. Proto nechal aspoň udělat na kříž nápis
“Ježíš Nazaretský král židovský” (zkratka je: JNKŽ), který byl
hebrejsky, řecky a latinsky. Latinsky to zní „Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum“ (zkratka je INRI). Část tohoto nápisu je dodnes v Římě, v kostele svatého Kříže. Velerada byla se smrtí
Ježíšovou spokojená.

fotbalový míč?

Bolestný růženec

Chcete

Ježíš, který byl pro nás ukřižován
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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
V našem klubu, který má ............... členů

jsem – nejsem kontaktní osoba!

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

Můj e-mail:
Vzkaz pro redakci:

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

Objednávka Tarsicia
Objednávám ...... kusů časopisu Tarsicius.
Příjmení a jméno: ...................................................
Adresa: .....................................................................
Obec: ........................................................................
PSČ a diecéze: ........................................................
Telefon, e-mail: .......................................................
Tarsicia mi doporučil:

