Pro všechny

Foto archiv otce biskupa, ilustrace Terezie Regnerová

Drazí ministranti,
i já jsem jako malý kluk a pak i jako větší student
vždy velmi rád ministroval. Musím se přiznat, že zpočátku jsem do kostela rád nechodil, a to možná i proto, že v té době liturgie byla jenom v latinském jazyce,
já jsem jí nerozuměl a nikdo mi to pořádně nevysvětlil. To bylo v padesátých letech minulého století. No,
i když jsem se skutečně rád pohyboval kolem oltáře,
z nějakých důvodů jsem se k postu hlavního ministranta nikdy nedopracoval. To až později, když už jsem
chodil na střední školu a začaly liturgické reformy
Druhého vatikánského koncilu.
A právě v tom čase jsem pocítil i povolání ke kněžství. Přitahoval mne nejen oltář a to, co bylo kolem, ale přitahovalo mne především
tajemství eucharistie, to, co se na oltáři odehrávalo a co jsem cítil, že je to jediné, co
má na světě cenu. Čas strávený ministrováním byl čas meditace, uvažování, byl to čas
spojení s Pánem. V tichu, soustředění a samotě ke mně Pán nejvíc promlouval.
V té době ještě nebyl televizor
moc rozšířen a o počítačích se ani
nesnilo. Byli jsme odkázáni především
na knihy, na živý kontakt a rozhovor
s rodiči, přáteli. To mi dalo nejvíc.
Rád jsem také chodil sportovat a do
přírody. Tyto věci nám možná dnes
trochu chybí. Nemám nic proti televizoru – sám se na něj dívám – ani
proti internetu – vždyť i jeho služeb
využívám. Prázdniny by však měly být
vyplněny takovými aktivitami, které prohlubují radostné a přátelské
vztahy, které pomáhají k prohloubení vztahu s Bohem a dávají nám zažít
něco, co bude hodnotné, trvalé a na
co budeme rádi vzpomínat.
To vám ze srdce přeji a žehnám
+ Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha

Víte co je APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT?
Apoštolský exarchát slouží katolíkům byzantsko-slovanského obřadu (řeckokatolíkům), kteří žijí
na území České republiky. Je podřízen Svatému stolci. V ČR ho vyhlásil Jan Pavel II. bulou ze dne
15. 3. 1996. Exarchát je jakýmsi předstupněm eparchie (diecéze), začínají se vytvářet farnosti a
pastorační střediska pro věřící žijící v diaspoře na celém území ČR. Řeckokatolíků v ČR je 7 675
(a několik tisíc přechodně pracujících z okolních řeckokatolických diecézí ze Slovenska a Ukrajiny).
Farností mají řeckokatolíci 25 a ﬁliálek 19. Kněží v duchovní správě je 28. Biskupem nebo
jinak řečeno apoštolským
exarchou je u nás Mons.
Ladislav Hučko, titulární
biskup orejský (2003).
Pomocným biskupem
– biskupským vikářem je
Mons. Ján Eugen Kočiš,
titulární biskup abrittský
(2004) a emeritním apoštolským exarchou je Mons.
Ivan Ljavinec, titulární biskup akalissenský (1996).
www.exarchat.cz
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Pro všechny

Víkendová akce pro vítěze klubovní soutěže
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NEPOSKVRNĚNÉ
Turris eburnea*
Pevná věž. To je dobrý základ pro hrad. I když padne
celý hrad do rukou nepřítele,
opevní-li se obránci ve věži,
dá se hrad dobýt zpět. Důležité je, aby materiál věže byl
pevný, odolný.
Ale proč z kosti slonové?
O slonu se pro jeho velikost říká, že je vznešený a
silný. Přitom je tichý a mírný,
čistotný. Je udatný, vůči hadům je nepřátelský. Ze slona
se nejvíce cení jeho obranné
zuby – kly, kost slonová, slonovina (jeden slon = jen dva
kly). Ve starověku byla znakem bohatství. Šalomoun měl
svůj trůn celý ze slonoviny!
Přirovnáme-li Pannu Marii
k věži z kosti slonové, vyjadřujeme tím její nesmírnou cenu;
že ona je pevností, která je zároveň neporušená a neporušitelná (jako monolit); je pevná, ale ne hrubá; bělostná ve
své nevinnosti a bezhříšnosti;
ona svou čistotou překonává
i nejčistší andělské bytosti; zářící jako Matka statečná; jako
pevnost ochraňuje dokonalosti nad něž po Bohu nemůže
být; ve svém hrozivém jasu je
tou, která drtí hlavu hada…
To vše ať zní, když voláme:
Věži z kosti slonové, oroduj za
nás!
* věži z kosti slonové
Otec Marek Miškovský

Celý rok s námi soutěžilo 19 klubů či samotářů. Na konci soutěže od nás dostali
tajuplnou šifru (vyluštěná šifra je na str. 7). Kdo ji vyluštil, dozvěděl se něco o hlavní
výhře. Hlavní výhrou bylo víkendové setkání v Brně na faře ve Starém Lískovci, které
vyvrcholilo ježděním na motokárách na autodromu v Brně. Večer jsme opékali buřty,
povídali si, poznávali se, hráli jsme hry… apod. V neděli jsme zažili mimo jiné nezapomenutelné vypravování otce Martina Vařeky, vojenského kaplana, o misi v Iráku. Bylo
to moc krásné a těšíme se, že příští rok se uvidíme znovu a třeba i s někým novým!
Účastníci vypravují:
Na úvod vám stručně popíšeme, jaké to bylo: FAKT SUPER. Myslíme si, že touto cestou můžeme poděkovat všem redaktorům Tarsicia a každému, kdo má co do činění s tímto
časopisem. Také otci Opatřilovi, který nám poskytl přístřeší na faře ve Starém Lískovci.
Asi největším zážitkem byly samozřejmě motokáry. Pocity, které během jízdy máte, se
ani nedají vypsat na papír. Prostě a jednoduše BOMBA.
Rádi bychom, aby ostatní kluby a samotáři brali tento článek jako motivaci do ještě větší
aktivity v soutěži.
Víkendový pobyt byl bez jediné chybičky. Bylo nás tam pět klubů: Těšíňáci, BCJ Újezd,
Martiňáci, JaVaHa a naše maličkosti (Kolíci) a jeden samotář – Zdeněk Kubánek. Všichni
(aspoň doufáme) se skvěle bavili. Připravený program byl super, rozvržení super, stručně
řečeno: supa dupa ﬂy (volně přeloženo: strašně super).
Na další hodnocení nám už nezbývá slov a proto je na čase toto chválení ukončit.
AHOJ A ZAS NĚKDY.
klub Kolíci, Třebíč
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Milá redakce Tarsicia,
zdravím vás a píši vám dopis,
o tom co se dělo na Jesenickém
děkanátním setkání, tentokrát v Mikulovicích. Začínalo v sobotu 25.6.
v 9 hodin mší svatou, kterou celebroval náš otec děkan Miroslav s otcem
Jiřím. Všichni ministranti jsme samozřejmě ministrovali. Po mši jsme
se vydali na školní hřiště hrát fotbal.

Zde jsme se rozdělili do tří družstev a
pořádně si zahráli. Když jsme skončili, vydali jsme se na farní zahradu
a opékali špekáčky. Na závěr byly
uděleny ceny pro nejlepší družstvo
a otec nám dal závěrečné požehnání. Moc se nám zde líbilo, ale bylo
moc velké horko. Všichni se těšíme
na další setkání.
Vašek Dvořák
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Přihlašuji se do čtenářského klubu sv. Tarsicia
Jméno a příjmení: ..................................................................... Rok narození: .................
Adresa: ....................................................................................... Diecéze: ...........................
Obec: ........................................................................................................ PSČ: ....................
E-mail a telefon: ....................................................................................................................
 jsem členem klubu, který se jmenuje .......................................................................
V našem klubu, který má ........... členů, jsem – nejsem kontaktní osoba!
 jsem SAMOTÁŘ, protože zatím nemám kamarády do klubu
Podpis kněze ......................................., dne ..................................., farnost ...................................

