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Celoživotní program
Být blízko Pánu Ježíši je celoživotní program
Zdravím vás z Prahy. Kdysi jsem navštívil
jeden pražský kostel, kde ministrovalo
hodně chlapců a překvapilo mne, co říkal
pan farář věřícím v kostele: „Prý máme
hodné ministranty. Jak by ne, vidíte, že
jsou nejblíže oltáři, nejblíže Pánu Ježíši.
To na nich musí zanechat stopy“. Také
to zavazuje, vždyť je psáno, kdo hodně
dostal, od toho také bude hodně očekáváno. Být blízko Pánu Ježíši, to by vlastně
měl být celoživotní duchovní program.

Když někdo začne ministrovat, obvykle je ještě
malý. Líbí se mi, jak se ho starší ministranti ujmou,
pomáhají mu a starají se o něj. Je hodně věcí, které je třeba vysvětlit, pochopit, a proto ministranti
občas mívají schůzky, někdy dokonce s panem farářem. Tak to má být.
Když objíždím naši diecézi, překvapuje mne, jak
jsou někdy ministranti záhadně nastrojení. Divím se,
že to nikomu nevadí. Buď je jim něco strašně velké,
nebo častěji sukně či klerika strašně malá, končíLíbí se mi, jak starší
cí pod koleny. Má-li být krásná liturgie, musí tomu
odpovídat i oblečení ministrantů. Snad by se našla
ministranti pomáhají
po poradě s panem farářem nějaká paní, která by
mladším
ministrantům ušila oblečení na míru, nejjednodušší
by asi byla alba. Nic se nemá odbývat, co má sloužit
k Boží oslavě, včetně oblečení ministrantů. Líbí se mi, jak „Tarsicius“ dbá na to, aby
ministranti na fotograﬁích tohoto časopisu byli vždy jako ze škatulky.
Připravujeme-li se na cestu k oltáři, bylo by dobře nejen pro ministranty, ale především pro pana faráře, kdyby v sakristii bylo přede mší svatou ticho. S tím
se setkávám málokdy. Musíme si uvědomit, komu sloužíme a na co se
připravujeme. Pět minut před odchodem k oltáři se ministranti v tichosti řadí, každý už ví, co bude mít na starost. Ani netušíte, jak se
panu faráři krásně seřadí myšlenky a na nic se nezapomene, když
se na slavení liturgie náležitě soustředíme.
Ministranti, nezapomeňte, že na samém konci
měsíce ledna bude památka svatého Jana Boska.
To byl světec, který vynikal starostlivostí a péčí
o chlapce, zvláště nejchudší. Připravil domov pro
ty, kteří neměli rodiče nebo byli velmi chudí. Učil
je nejen ministrovat, ale znát Boha a milovat ho,
učil je modlitbě, ale také si přál, aby se chlapci vyučili a žili jako čestní občané a správní křesťané.
Měl pro ně dokořán otevřené srdce, chlapci to
cítili, a proto Jana Boska milovali. Mnozí z nich
se podle jeho příkladu rozhodli ke kněžskému
povolání. Možná, že i vy máte u vás na faře
druhý domov a pan farář pro vás hodně znamená. Třeba i vás způsob jeho života zajímá
a je výzvou k následování.

Nic se nemá odbývat –
– ani oblečení
Foto archiv otce biskupa, ilustrace Terezie Regnerová
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Upřímně vám děkujeme za vaše štědré dary, které nám v roce
2005 umožnily vydávat Tarsicia. Protože upřímná modlitba spojená s obětí je největší dar, děkujeme zvláště vám, kteří jste na
Tarsicia pamatovali i tímto způsobem.

NEPOSKVRNĚNÉ

Záblesk
uprostřed
noci
Noc, sníh a mráz. Pohled
do mapy ve světle baterky, několik tlumených slov
– krátká porada.
Okamžik tmy, chvilka ticha a skupina mlčky vyráží na
další cestu. Vpředu problikává světlo baterky, ostatní je
husím pochodem následují
k vzdálenému cíli. Za obzorem je tušit svítání.
Než se rozbřeskne a slunce ozáří cíl cesty, musíme
šlapat v nejistotě temnoty za
pomoci kompasu víry a mapy
Církve. Do chvílí nejistot zableskne světélko – jistota
správného pohledu – Panna
Maria. Je to ona, která nám
pomáhá osvětlovat plán, který má Bůh s každým z nás.
Až se ti bude zdát, že ani
nevíš, proč bys měl jít ministrovat, vzpomeň si na cíl
– chválu a službu Bohu. On tě
nenechá na holičkách. Pošle
ti své světlo. Tu, která zahání
tmu. Ať se nám na přímluvu Panny Marie rozbřeskne
v srdci! Proto ji vzývejme
jako Hvězdu jitřní.
otec Marek Miškovský

Dá-li Bůh, i v příštím roce Tarsicius vyjde každý měsíc s výjimkou prázdnin, na
které plánujeme jedno dvojčíslo. Určitě
jste si všimli, že Tarsicius už nemá barevnou pouze obálku, ale také všechny své
stránky. Doufáme, že se vám tato změna
líbí a že si Tarsicia ještě více oblíbíte.
V tomto čísle naleznete také složenku
s prosbou o zaslání dobrovolného daru
na vydávání časopisu Tarsicius. Rádi bychom zdůraznili, že se nejedná o předplatné. Časopis dostávají všichni, kdo si
ho objednali – dar posílá ten, kdo může.
Upozorňujeme, že každý odběratel má
od ledna nový variabilní symbol, který je
na složence uveden. Pokud byste zaslali

dar pod jiným variabilním symbolem, nemohli bychom přiřadit částku k vašemu
jménu a vystavit vám na požádání daňové
potvrzení. Přestože je výroba časopisu
ﬁnancovaná výhradně z vašich darů, prosíme zvláště o modlitby a oběti mše svaté za náš společný časopis. Za všechny
dary srdečně děkujeme.
Všechny vaše otázky, připomínky
nebo nápady si rádi vyslechneme na tel.
č. 775 598 604 (příp. 483 312 327 linka 25)
nebo přečteme na e-mailu redakce@tarsicius.cz, případně na adrese Tarsicius, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou.
Vaše redakce
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Puzzle kostelů

STRÁNKY PRO BORCE

Zajímá vás, kdo se zapojil do této akce, o které jsme psali v červnovém Tarsiciovi?
Vznikla spousta kousků puzzlíků s fotkami kostelů, které jste sami vytvořili. O úspěšnosti puzzle akce si přečtěte v úryvku z dopisu otce Dobeše, který akci zorganizoval:

Věčný život ................................ 12
.................................... Duchovní slovo

… Nakonec se ozvalo celkem deset zájemců o puzzle jejich kostela. Bylo to osm ministrantů
a dva kněží. Zhotovili jsme 21 různých náhledů na 14 kostelů. Do dnešního dne je objednáno
565 kusů puzzle. 540 jich už je odesláno a je v rukou ministrantů – či spíše v rukou farníků…

Zjevení Páně .............................. 13
.............................. Brzy budeme profíci

Děkujeme otci Jiřímu Dobešovi do Třebíče za výborný nápad, který mnoha lidem
přinesl radost.
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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 ...................................
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