Pán Ježíš měl starost nejen o lidi, kteří jej viděli. Chtěl,
aby i budoucí lidé mohli mít od něj povzbuzení a poučení
jako ti, kteří žili přímo s ním. Proto máme biskupy (z nich
jeden je papežem pro nás všechny). Dále máme kněze a
také jáhny. Všichni přijali službu od Pána Ježíše a dostali
každý podle svého svěcení různé úkoly pro spásu druhých
lidí. Pán Ježíš jim slíbil, že je nikdy neopustí a bude při
nich a v nich pořád.

Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal

Kolik lidí si neváží svého těla, svého zdraví a kouří, pije
alkohol, bere drogy. A nebo naopak kolik lidí se zase o své
tělo, o jídlo, odpočinek a pohodlí stará až moc. My jako
křesťané si máme svého těla vážit! Máme Otci děkovat za
to, že můžeme jíst, díky spánku čerpat sílu, díky rozumu a
síle pracovat, že se můžeme držet za ruce, pohladit, usmát
se, pomoct, ale také za to, že můžeme jednou vstoupit do
manželství a díky sexu mít děti a hrát si s nimi.

Pán Ježíš vzal k sobě Pannu Marii po její smrti i s tělem
do nebe. Co to znamená? Když člověk zemře, věříme, že
duše jde do nebe, anebo do očistce a tělo zanikne. Mnoho
lidí si proto myslí, že při smrti duše ze sebe sundá tělo jako
staré šaty. Pravda je ale to, že tělo se smrtí neztratí a na
konci časů je bude mít každý už navždy. Ale bude dokonalé
a krásné, jako u vzkříšeného Ježíše. Panna Maria, Matka
Pána Ježíše je má jako jediná z lidí už teď.

Ještě předtím, než Pán Ježíš vstoupil na nebe ke svému Otci a Duchu svatému, oznámil něco důležitého svým
apoštolům. Mají společně čekat, až jim pošle svého Ducha
svatého. Deset dní čekali apoštolové spolu s Pannou Marií
a několika dalšími učedníky a modlili se. Na svátek letnic
na ně skutečně sestoupil Duch svatý v podobě plamenů..
Z apoštolů najednou spadl strach, vyšli ven a poprvé v historii sami promluvili k lidem o Pánu Ježíši. Tak začala růst
církev, protože se hned napoprvé rozhodlo přijmout křest
několik tisíc lidí.
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Ježíš, který Ducha svatého seslal

Duke Papyrus Archive
scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/

$

Dary Ducha svatého udělují nástupci apoštolů – biskupové křesťanům ve svátosti biřmování. Přesto ale Duch
svatý působí všude tam, kde lidé dělají dobré, krásné, užitečné věci nebo kde se o to aspoň snaží. Platí to dokonce i
o nevěřících lidech. Apoštol Pavel totiž říká, že Duch svatý
působí, kde chce. Važme si proto lidí, kteří díky Duchu
svatému takto dobře žijí.

Papyrus byl předchůdce
našeho papíru a vyráběl
se z rostliny Cyperus papyrus (česky: šáchor papírodárný). Lodyha (stonek)
se rozřezávala na tenké
proužky, které se položily
v první vrstvě těsně vedle
sebe, druhá vrstva na ni, ale
napříč – vytvořila se taková
hustá mřížka, ta se navlhčila,
natřela klihem (druh lepidla),
boucháním spojila a usušila
na slunci. Nakonec se takto vzniklý kus starověkého
„papíru“ hezky ořízl a mohlo
se psát. Později byl papyrus
nahrazen pergamenem a
papírem.

starost. Měl starost o všechny budoucí lidi, o svou rodinu
– církev. Rozhodl se, že než odejde ke svému Otci, musí být
o ni tady na zemi postaráno. Svou starost svěřil apoštolům.
Budou odpouštět hříchy jako on, slavit mši svatou, křtít lidi
a učit je tak, jako je učíval on sám. Po čtyřiceti dnech se
s apoštoly rozloučil a odešel ke svému Otci. Tak „vstoupil
na nebe“.

Víte,
co je to
papyrus?
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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
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Kreslí I. Fukalová

Omalovánka

Obrázek od paní Fukalové nám
tentokrát přišel nějak „rozbitý“.
Snad si s tím poradíte.

UHLÍKY NA KOBERCI
Advent, Vánoce – voní vám, kluci, tato žár na koberci hasili starší ministranti
slova jako mně?
s panem farářem. Marek jenom tupě
Když se řekne „advent“, tak mi to voní hleděl na to, co způsobil.
jehličím na čerstvém adventním věnci a také
Byl to pro něho strašný začátek vávoskem, který se spaluje na jedné, dvou, nočních svátků. Po půlnoční se vypařil
třech a nakonec čtyřech svících. Když se ze sakristie jako pára z hrnce. Ale Vářekne „Vánoce“, tak mi to voní opět jehličím noce vůbec strašné nebyly. Naopak. Na
na vánočním stromku, ale také kadidlem, druhý den kráčel skromně a nevynucokterým se na svátky nešetří, a tak provoňuje val si žádnou přednostní službu. Všiml
celý chrámový prostor.
si toho i pan farář a srdečně ho pochváS tím souvisí lákavá ministrantská služba lil. A doma? Všichni s povděkem přijali,
s kadidelnicí a loďkou. Marek si ji vybojoval že pyšný Markův hřebínek byl spálen
dokonce na půlnoční, i když zdaleka nepatří rozmetanými uhlíky z kadidelnice.
mezi nejstarší kluky. Kráčel si to s nosánPřeji vám, kluci, Vánoce prožité
kem nahoru v čele liturgického průvodu. s pokorným srdcem. Abyste se nevyZapomněl se dívat na zem a nést kadidelnici vyšovali nad ostatní, ale jako prostí
v patřičné výšce. Náraz kouřící nádoby do pastýři se poklonili Králi v jesličkách
stupínku byl tvrdý a nemilosrdný. Uhlíky – Králi, který nás nekonečně převyšuje,
vyletěly do více než metrového okruhu. Po- ale zároveň se narodil ve chlévě.

Píše jáhen Josef Janšta
Ilustrace Jiří Vančura

