V italském městě Turíně se uchovává pruh plátna, do
kterého byl skoro určitě zamotaný Pán Ježíš po své smrti.
Na plátně je otisknuté tělo, celé zbičované. Místo vedle
místa jsou rány jako malé čárky, které ve skutečnosti byly
do krve roztrhanou kůží od háčků a kuliček na bičích vojáků. To musela být opravdu velká bolest. A my často hned
fňukáme kvůli malé bolesti nebo nechceme dělat takovou
práci, která bolí. Neměli bychom taky něco vydržet?
Ježíš, který byl trním korunován

Názvy encyklik

Encykliky a jiné dokumenty Svatého stolce se
označují prvními dvěma
slovy jejich textu. Například protože nejnovější
encyklika začíná větou
„Ecclesia de Eucharistia vivit“ (Církev žije z Eucharistie), nazývá se Ecclesia de
Eucharistia.

$

Ježíš, který nesl těžký kříž

Dá se říct, že ani tenkrát zlí lidé úplně nezvítězili. Zvítězilo i dobro, přestože ho bylo méně. Také my musíme
kolikrát vydržet, když nám druzí nespravedlivě ubližují,
nechápou nás nebo se nám posmívají. Trápí nás to a často
nevíme, co máme dělat. Přesto jsou kolem nás i dobří lidé,
kteří se nás zastanou a pomůžou nám. Ty nám určitě posílá Pán Ježíš, aby nám pomohli, jako tehdy jemu. Takže
se nebojme!

Velerada dosáhla svého a Pilát odsoudil Pána Ježíše konečně na smrt. Dostal kříž a musel ho nést za město. Proto
to byla „křížová cesta“. Kříž byl těžký a vojáci krutí. Jenomže
nebyli naštěstí všichni lidé takoví. Pána Ježíše doprovázela
maminka Panna Maria. S křížem mu pomohl Šimon, který
šel původně domů k obědu. Paní Veronika se prodrala mezi
vojáky a podala Pánu Ježíši šátek. Maminky s dětmi, kterým kdysi Pán Ježíš vyprávěl a žehnal, stály smutné opodál
a plakaly.

Nikdo z nás není rád, když se mu druzí posmívají. A
někteří to přesto dělají moc rádi! Umí se posmívat kvůli

Otec Jiří Kaňa • Tarsicius 2003 • strana 11

Pilát měl stále větší strach. Lidé křičeli před palácem:
“Ukřižuj Ježíše!” Pilát to vzdal. Umyl si ruce, jako že je nevinný. Nechal dát Pánu Ježíši červený císařský plášť, vojáci
mu upletli z ostrých trnů korunu a nasadili na hlavu. “Toto
je náš král!” křičeli a posmívali se mu. Plivali na něho, zavázali mu oči, bili ho a posmívali se: “Když jsi prorok, uhodni,
kdo tě to udeřil!”

Pramen: J. P. Migne, Patrologiae cursus completus

všemu možnému: že je někdo tlustý, že je cikán nebo černoch, že má dobré známky, že nemá počítač a PC hry, že
neumí sportovat nebo že nebyl na dovolené v zahraničí,
jen doma. Nejhorší ale je, když se děcka posmívají těm,
kteří chtějí druhým pomáhat a nechtějí dělat zlo. Posmívání je vždy nespravedlivé! Pán Ježíš nám dal příklad, abychom se nikdy neposmívali a abychom dokázali posmívání
vydržet. Bude při nás!

V historických pramenech jsme objevili, že
kromě patrona našeho časopisu existuje ještě další
svatý Tarsicius. Byl umučen
v Alexandrii v Egyptě, kde
byl jeden ze sedmi divů
světa – slavný maják na ostrově Faru. Spolu se svými
druhy – svatým Zotikem a
Cyriakem – slaví svůj svátek 31. ledna.

před zástupce římského císaře – Pontia Piláta. Ten jediný
měl právo odsoudit někoho na smrt. Nechtěl to však udělat.
Jeho manželka měla dokonce sen, ve kterém pro Pána Ježíše moc vytrpěla. Pilát jej dal proto krutě zbičovat. Myslel
si, že to veleradě bude stačit a bude ho pak moct propustit.
Velerada si ale pozvala špatné lidi a ti začali protestovat a
požadovali pro Pána Ježíše ukřižování.

Víte, že
není jen
jeden
svatý
Tarsicius?
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Jakékoliv nejasnosti vyřeší Jan Macek na telefonním čísle 777 801 486.

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

Tarsicius

Tarsicius 4 / 2003

10

11

Tarsicius 4 / 2003

Omalovánka

Kreslí I. Fukalová

Když seřadíš písmenka
v rámečcích podle čísel,
dozvíš se, kdo tě stále
provází.

MINCE V KAŠNĚ
Na jednom prázdninovém táboře se každý večer
udělovaly korálky za dobré skutky. Kluky a děvčata
soutěž chytla, a tak si dávali předsevzetí, co všechno na druhý den udělají, aby se jim řada korálků na
šňůrce prodloužila. Během dne sice mnozí na soutěž zapomněli, jiným se nic navíc udělat nechtělo,
ale přece jenom se večer z odměny radovalo vždy
několik dětí.
Uprostřed týdne zavládlo dobré počasí, a tak se
vedoucí s dětmi vydali na výlet. Na náměstí cílového
města nemohli kluci přehlédnout kašnu, jejíž dno bylo
poseto mincemi. Dosud nenápadný Martin se lehce
přehoupl přes okraj starobylé nádrže, a už sbíral ze
dna drobné mince. Kluci si ho dobírali, co si za to
koupí. Vedoucí se strachoval, že jim někdo z místních
lidí vynadá. Ulevilo se mu, když byl Martin za několik
minut venku a skupina mohla pokračovat v prohlídce

Píše jáhen Josef Janšta
Ilustrace Jiří Vančura

města. Následovala
návštěva místního
kostela. Martin se
vzdálil od ostatních
a krytý sloupem
vsypal do pokladničky dvě hrsti
drobných peněz.
Večer při hodnocení dne dostal Martin svůj první korálek. Byl v rozpacích a prohlásil: „Peníze nebyly moje, patřily do
pokladničky. Takže jakýpak zvláštní dobrý skutek?“
Milí ministranti, kéž byste se po celý školní rok
chovali jako Martin – chodili poctivě ministrovat a
nečekali za to nějakou zvláštní odměnu, pochvalu či
uznání. Sloužit Bohu je přece ještě samozřejmější než
vhodit peníze z kašny do kostelní pokladničky.

