Hurá za ním !
otec Václav Trmač
Martin se převaloval na seně, ne a ne usnout. Od
včerejšího večera se toho přihodilo příliš mnoho.
Z otroka, který neměl nic, ani jméno, se stal svobodný člověk s nadějí na nesrovnatelně lepší život.
Narodil se jako otrok, místo dětských her znal jen
práci, hlad a bití. Přesto se snažil plnit příkazy svého
pána poctivě, ale i tak byl několikrát denně bit. Pán
byl zlý a nějaký důvod si vždycky našel. Nejhorší byl
nedostatek jídla. Když se člověk nenají, kde má brát
sílu k práci? Před několika dny se rozhodl, že uteče,
ale brzy ho chytili a bez váhání se rozhodli oběsit ho
pro výstrahu ostatním otrokům, kterým by se snad
také zachtělo svobody.
Včerejší noc byla zvláštní. Dříve si myslel, že se
smrti nebojí, protože otrok může přijít jen o své trápení. Po vyslechnutí rozsudku však najednou poznal,
že se mýlil. Nebylo mu vůbec lhostejné, že už zítra
nebude žít. I když jeho život byl těžký, přece jen byl
lepší než smrt. Celou noc o tom přemýšlel.
Ráno ho přivedli pod šibenici. Kolem byli zvědavci
z vesnice, kteří se těšili na zajímavou podívanou, ale
také ostatní otroci. V jejich očích viděl soucit, lítost
i bezmocnost. Věděl, že si stejně jako on uvědomují
nespravedlnost toho, co se děje, ale nemohou mu pomoci. Kdyby se ozvali nahlas, bylo by těch oběšených
víc. Při opakování rozsudku sklopili oči, ale několik
ran bičem je přinutilo opět je pozvednout a sledovat,
co se děje. Odsouzenec už měl na krku oprátku, ale
kat ještě chvíli čekal s vykonáním rozsudku, aby si
zvědavci mohli „užít“ pohledu na poslední chvíle člověka, kterého ani za člověka nepovažovali.
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Svatý Václav
Svatý Václav žil v první polovině 10. století. Byl vzdělaný,
legendy zdůrazňují jeho lásku k Nejsvětější svátosti oltářní. Jako kníže se snažil o kulturní a náboženské povznesení
země. Jeho křesťanský způsob vlády a spravedlivá přísnost k neposlušné šlechtě vyvolaly odpor vedený jeho
mladším bratrem Boleslavem. 28. 9. 929 (nebo 935) byl ve
Staré Boleslavi zavražděn.
Právě toto otálení však přineslo záchranu. Najednou se
objevilo několik ozbrojených mužů na koních. Ten nejlépe
oblečený vpředu nařídil přerušit popravu. Když zjistil, proč
má být vykonána, jeho tvář zrudla hněvem. Mluvil o tom, že
všichni lidé jsou bratři a mají se k sobě podle toho chovat. Pak
se zmínil o nějakých křesťanech, kteří by v tom vzájemném
chování měli být vzorem a ne si dělat z jiných lidí otroky a připravit je o všechna lidská práva. Z davu zvědavců se ozývaly
tiché protesty, ale nikdo neodporoval nahlas. Odsouzenec
pochopil z chování lidí okolo, že ho před smrtí zachránil sám
kníže Václav. A nebyla to jen záchrana před smrtí – všechny
otroky z vesnice vykoupil a dal jim svobodu.
Toho, který měl viset na šibenici, vzal s sebou na nedalekou tvrz. Tam se vyptával bývalého otroka na jeho dřívější
život a vysvětloval mu, co to vlastně je to křesťanství. Vyprávěl o životě Ježíše Krista a svatých, a když viděl nadšení
svého posluchače, zeptal se, jestli by se nechtěl také on stát
křesťanem. Ten bez váhání přisvědčil: „Když vidím, jak se
křesťané chovají, není o čem přemýšlet. Dostal jsem zpátky
svůj život a svobodu – a chci to užívat i k dobru ostatních!“
Tak se z bezejmenného otroka odsouzeného k smrti stal
díky zásahu knížete Václava křesťan Martin. A tento křesťan
teď nemohl usnout a stejně, jako včera přemýšlel o své smrti,
přemýšlel dnes o svém budoucím životě.
Ilustrace Adéla Khanová
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Pozdrav ze semináře
NEBEŠTÍ JÁHNOVÉ

Ahoj kluci!
Myslím, že už většina z vás viděla u oltáře jáhna.
Je to nejbližší pomocník kněze. Latinsky d . . . . . . s.
Při mši svaté čte evangelium, přímluvy, pomáhá s přípravou darů, rozdává sv. přijímání aj. Jsou jáhni buďto
trvalí, nebo ti, kteří se připravují na kněžství. Možná
někdo z vás ve farnosti jáhna máte. V olomouckém semináři máme jáhny tři, z každé moravské diecéze jednoho. Jsou to bohoslovci pátého ročníku, které jejich
biskup vysvětil pro službu v semináři. Doufám, že také
víte, jak se jmenuje roucho, které má jáhen při mši svaté na sobě. Je to dalmatika. Právě do dalmatiky bývali
oděni andělé znázorňovaní na středověkých obrazech.
Proč? Chce se tím naznačit, že slouží Kristu – Veleknězi při nebeské liturgii, při nádherné Boží oslavě.
Mše svatá je obrazem a nápodobou bohoslužby
v nebi. Kněz představuje Krista a jáhnové symbolizují
přisluhující anděly. A při proměňování přichází sám
Bůh mezi nás, a my ho můžeme oslavovat. Na konci
preface se často říká: „…společně s anděly a všemi
svatými zpíváme píseň o tvé slávě…“ Jaké jsou to pro
ministranta vzácné chvíle, když může být tak blízko
tomuto nebeskému dění. A bude to ještě krásnější.
Pán Ježíš říká v evangeliu: „lidé … budou jako andělé
v nebi.“ (Mt 22,30) To bude teprve síla, až budeme
moci vidět Boha jako andělé a sloužit mu! Už teď se na
to můžete těšit. A zároveň vnímat, že už tady při mši
svaté se děje něco podobně krásného.
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ak se řekne „jáhen“ latinsky (a podobně ve spoustě dalších jazyků)? Na této
tabuli to je napsáno, ale někdo bohužel
část nápisu smazal. Zkuste jej obnovit
pomocí některých z písmen na tabuli.

Mnoho krásných chvil u oltáře všem přeje
Váš bohoslovec Vojtěch Janšta

Výsledky ankety
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Máme rádi legraci
Ilustrace: Jan Strnad ml.

Jirka si stěžuje: „Asi mi otekl prst!“ „A jak jsi
to poznal?“ „Nevejde se mi do nosu.“
Jakub Švarc, Klatovy

V minulém čísle jste mohli hodnotit články a obrázky v Tarsiciovi. Celkem nám
přišlo 110 odpovědí na anketní otázky, ze kterých jsme vylosovali Petra Finka z Dolního Němčí. Za odměnu si vybral fotbalový míč. Gratulujeme.

A jak tedy anketa
dopadla?
Nejvíce čtenářů (21) ohodnotilo jako svou nejoblíbenější rubriku Máme rádi legraci neboli vtipy.
Čtenářům do 10 let se kromě vtipů nejvíce líbí také komiks Josefa
Janšty. Mazáci (10 – 14 let) opět
nejčastěji čtou vtipy, zato nejstarší kategorie Borců (15 a více let)
nejvíce fandí oblíbené rubrice Co
dokáže počítač.

A obrázky?
Téměř čtvrtina ze všech odpovědí
označila za nejhezčí kresbu obrázky
paní Ivy Fukalové u povídky Ministrant
na prázdninách. Pouze mazánci (do
10 let) nejčastěji obdivovali fotografie
u rubriky Rychlá auta, ostatní věkové
kategorie se však shodly na obrázcích
paní Fukalové.
Podrobnější výsledky ankety si
můžete přečíst na internetové stránce
www.tarsicius.cz.

Dva kluci se hádají, a tak se jdou zeptat jednoho
pána. „Pane, je černá barva?“ „Ano.“„A bílá?“„No ano.“ „Tak vidíš, že mám barevnou televizi!“
anonym
Zastaví policista řidiče a ptá se ho: „Jel
jste rychlostí 100 km/h. Nebál jste se, že
se srazíte s jiným automobilem?“ „S jiným
autem? Na chodníku???“
Jan Fíla
V kupé ve vlaku. „Paní, řekněte svému synovi, ať
mě přestane napodobovat!“ „Kubo, přestaň ze
sebe dělat blázna!“
Pavel Pinkas, Luklavec

Do plně obsazeného autobusu přistoupí starší
paní. Nikdo se nemá
k tomu, aby ji pustil sednout. Trochu pro sebe
a trochu pro přítomné
mladíky položí otázku:
„To tady nejsou žádní
gentlemani?“ A odkudsi se ozve: „Gentlemanů je dost, ale sedaček
málo.“
Václav Trmač
„Tati, jak dlouho můžu být
venku?“ „Jak dlouho chceš,
ale za hodinu ať jsi doma!“
Michal Kosellek, Hať

Kudlanka nábožná se ptá jetele: „Jeteli,
proč se nemodlíš?“ Jetel odpoví: „Nechci
být spasen!“
David Koutný

Prodavač: „Tento kuchyňský robot za vás
udělá polovinu vaší práce!“ Zákaznice:
„Tak mi zabalte dva, prosím.“
Honza Galajda, Chýšky

Kdo vyhrál?
Jan Galajda z Chýšek
(zaslal 4 vtipy)
Michal Kosellek z Hatě (11)
Martin Žitný z Ústí nad Labem (14)

O co se hraje v tomto
kole?
Tři vylosovaní výherci dostanou pexeso Poutní místa z Karmelitánského nakladatelství.

A jak se můžete soutěže
zúčastnit?
Každý z vás, kdo nám pošle
aspoň jeden vtip, bude zařazen
do slosování. Když jich pošle pět
a více, jeho jméno bude zařazeno
i do druhého losování, a jestliže
nám pošle deset a více vtipů, bude
mít šanci vyhrát ve všech třech losováních.

Kam vtipy posílat?

Další předplatitel získává pěknou cenu !!!
Před prázdninami jsme slibovali, že vylosujeme jednoho nového předplatitele a zašleme mu pestrou knížečku plnou luštěnek
a doplňovaček s názvem Po stopách Boha
Otce. Sliby se snažíme plnit, a tak jsme vylosovali Pepíka Řičáře z Bedřichova, který
tuto super výhru brzy obdrží poštou. Škoda,
že Pepík náš časopis objevil sám. Kdyby
totiž uvedl jméno kamaráda, který mu ho
doporučil, stejnou prima odměnu bychom
poslali i dotyčnému kamarádovi.

Kamarádi vtipálci!
Jsme velice rádi, že jste si losovací soutěž Vtipálek oblíbili a
posíláte spoustu vtipů. Nyní vám
tedy můžeme s radostí oznámit
tři výherce z minulého kola, kteří
dostávají kovový desátek růžence
a pestrý sešitek Nejdůležitější Příběh všech dob.

O tutéž knihu půjde při
losování z nových objednávek
Tarsicia i v příštím čísle, a tak
nečekejte a nabízejte Tarsicia
dalším kamarádům. Třeba
právě jejich objednávka bude
vylosována, vy s kamarádem
dostanete každý svou odměnu, a budete tak moci společně luštit rébusy v knížečce Po
stopách Boha Otce!

Poštou na adresu Tarsicius,
Horní nám. 12, 466 01 Jablonec
nad Nisou, e-mailem na adresu
vtipalek@tarsicius.cz. A nezapomeňte, že vtipy můžete posílat
i z mobilu!!! Jak? Návod máte na
www.tarsicius.cz.

