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Ministrantská setkání,
| kam se podíváš }

V sobotu 11. října
2003 se uskutečnilo
již 2. setkání ministrantů pražské arcidiecéze. Proběhlo
v přátelském společenství s ministranty diecéze plzeňské.

S

etkání začalo v 10.30
v katedrále. Mottem celého dne bylo putování
k českým patronům pohřbeným v katedrále svatého Víta.
Přivítali nás zde naši biskupové –
otec kardinál Miloslav Vlk a otec
biskup František Radkovský.
Pan kardinál nám vyložil
význam této katedrály a připomněl zde pohřbené světce
a krále.
Ve svatováclavské kapli jsme
zpívali svatováclavský chorál a
prosili o požehnání pro minis-

tranty i o dostatek nových duchovních povolání.
Další program pokračoval v arcibiskupském semináři
v Dejvicích. Nejprve jsme v refektáři semináře vyslechli informaci o cestě ke kněžství.
Mši svatou jsme slavili ve
12.30 v Pastoračním středisku v kostele svatého Vojtěcha
v Dejvicích. Hlavním celebrantem byl biskup František Radkovský.
Po dobrém občerstvení na
nádvoří semináře jsme se rozešli do jednotlivých skupinek,
pro které zajišťovali bohoslovci
arcibiskupského semináře pestrý program.
Nechyběly např.: Povídání
o povolání, Ježíšova modlitba a
vázání čotky (obdoba růžence),
Taje semináře, První pomoc,
Liturgické předměty, Archa
Noemova (zvuková hra), Stříp-
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ačalo se v pátek společnou mší svatou
v krásné kapli v tomto domově. První večer byl
věnován seznámení a diskusi o tom, jak vedoucí vedou
své ministranty v jednotlivých farnostech.
Sobotu jsme začali ranní mší svatou. Dopoledním
programem nás provázel
P. Jaroslav Trávníček, SDB.
Přednášel o potřebných
kvalitách vedoucího ministrantů. I sami účastníci měli
sami možnost přemýšlet
o tom, jak by měl vypadat
správný vedoucí. Společně

jsme přišli na to, že vedoucí má být férový, připravený,
vzorem pro ostatní, spolehlivý, přítelem kluků, má spolupracovat s knězem a modlit se za druhé.
Odpoledne jsme si zasportovali a na závěr celého setkání jsme ještě stihli
společně probrat dostupné
materiály k přípravě na ministrantské schůzky.
Přeji vám všem vedoucím ministrantům, abyste
dokázali být dobrými vedoucími.
S požehnáním
otec Václav Knotek
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Ministranti v Hati pro

D

eset celnic čekalo na téměř tři stovky
ministrantů a ministrantek v Hati u
Hlučína, kam se druhou sobotu v září
vydali na svou sedmou diecézní pouť. Dříve
než se s deseti denáry v kapse vydali zdolávat úkoly, zařadili se do průvodu a zamířili do
kostela sv. Matouše. Tam se svými kněžími,
jáhny a biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem prožili slavnostní mši svatou.
Pak již čekala na každého kluka trasa
dlouhá čtyři a půl kilometru se zastávkami
na celnicích. „Dostali jsme ministrantský pas,
kam nám dávali při přechodu celnicí razítko.
Navíc jsme museli plnit úkoly. Kdo splnil,
mohl si denár nechat. Jinak jej odevzdal
celníkům,“ vysvětlují pravidla hry ministranti
z Kozmic.
Skládali puzzle, řešili matematickou úlohu,
přecházeli po provaze, řešili kvíz, trefovali se
balonem do branky, házeli mince do vody
nebo PET lahve do papírové bedny. Na poslední celnici našli stůl plný liturgických potřeb
a šatník s rouchy pro kněze a biskupa.
Na řádný průběh soutěží dohlíželi otec biskup František a děkan P. Jan Svoboda, kteří
trasu projížděli na kolech.

ky bible, fotbal, nebo třeba výlet do Prahy – celkem
patnáct skupinek pro zúčastněné děti.
Na závěr celého dne jsme se ještě jednou sešli
v kostele svatého Vojtěcha a pak se už vydali ke svým
domovům.
Setkání bylo vydařené. Dohromady se nás sešlo 240
dětí a 13 kněží. Program i občerstvení, které zajistil seminář, byly skvělé. Vedení semináře i bohoslovcům patří
velký dík. Ten ostatně vyjádřily již děti svým nadšením
a spokojeností.

³
Fotografie
z pražského setkání

CD-ROM s digitálními fotografiemi ze setkání si můžete objednat na adrese:
P. Metoděj Karel Kočí OP,
U Matěje 2, 160 00 Praha 6,
tel. 777 101 941, e-mail:
metodej@ministrant.cz

V našem klubu, který má ............... členů

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

Můj e-mail:

Vzkaz pro redakci:

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

jsem – nejsem kontaktní osoba!

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

Tarsicia mi doporučil:
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Každý z nás má rád pochvalu. Nejvíc se nám líbí, když
jsme pochváleni před druhými. Panna Maria se nikdy nechlubila. Je totiž skromná a pokorná. Ví, že její život, duše
i tělo, jsou vzácným darem. Také my jsme dostali od Boha
Otce jako dar náš život, naše vlastnosti. Dal nám je však
ne na chlubení a povyšování se, ale na to, abychom vykonali co nejvíc dobra. Pán Ježíš říká: „Jednejte tak, aby lidé
viděli vaše dobré skutky a chválili za to nebeského Otce!“

Panna Maria je Královnou nebe. Díky tomu, že se stala
Matkou Pána Ježíše a nikdy nehřešila, má jako jediná z lidí po své smrti v nebi oslavené tělo. Je už teď tou nejhezčí
„Královnou krásy“. Je „Nejkrásnější maminkou“ nás všech na
zemi, všech duší v očistci i všech svatých v nebi. Tito všichni
se můžou těšit, že jednou budou oslavení jako ona, jak to
slíbil Pán Ježíš.

Cíl celého odpoledního klání byl na farském dvoře, kde
se unavení soutěžící posilnili
buchtami a koláči. Za ušetřené
denáry si nakoupili dobroty.
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Po svém vzkříšení se Pán Ježíš už nesetkával s různými
lidmi jako dřív. Spíše se věnoval svým apoštolům. Měl o ně

Ježíš, který na nebe vstoupil

Určitě jsme všichni už někdy byli na pohřbu, třeba jako
ministranti. Viděli jsme také, jak jsou příbuzní zemřelého
smutní. Možná i nám zemřel někdo z rodiny, babička nebo
dědeček, nebo dokonce i někdo mladší. Byli jsme také tak
smutní? Není žádná ostuda, když někdo na pohřbu pláče. Přesto jako křesťané věříme, že se s našimi zemřelými všichni u Pána Ježíše sejdeme. Vždyť vstal doopravdy
z mrtvých, a je tedy silnější než smrt.

Tělo mrtvého Pána Ježíše dva hodní muži z velerady pohřbili ve skalní hrobce. Doprovázel je apoštol Jan, dále Panna Maria a také Marie Magdaléna, která se rozhodla hned
po sváteční sobotě přijít a tělo Pána Ježíše ještě lépe ošetřit.
Jaké však bylo její překvapení, když v neděli ráno našla hrob
prázdný. Potkala sice skutečného Pána Ježíše, ale byla tak
smutná, že si jej spletla se zahradníkem. Dal se jí poznat, poslal ji za apoštoly. Tak Magdaléna jako první člověk na světě
potkala živého Pána Ježíše po jeho smrti.

Ježíš, který z mrtvých vstal

Slavný růženec

ocházeli celnice

Ježíš, který tě v nebi korunoval
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Objednávka Tarsicia

Objednávám ...... kusů časopisu Tarsicius.

Příjmení a jméno: ...................................................

Adresa: .....................................................................

Obec: ........................................................................

PSČ a diecéze: ........................................................

Telefon, e-mail: .......................................................

