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Pán potřebuje i tebe
Milí kamarádi ministranti, dnes nás pozdraví jeden
velmi vážený biskup – apoštolský nuncius Diego Causero, kterého jménem naší
redakce poprosil Jakub Kříž
o několik odpovědí. Celý
rozhovor s velvyslancem
Svatého otce vám přineseme v některém z následujících čísel Tarsicia.
Ptáte se, kdo to je nuncius? Slovo „nuncius“ pochází z latiny a znamená „posel“; apoštolský nuncius je
tedy „posel“ nebo také velvyslanec
Svatého otce. Mým úkolem je tedy
reprezentovat (zpřítomňovat, zastupovat) papeže před vládou České republiky v české církvi. Nikdy jsem si
nevybíral zemi, kam půjdu; vždycky
jsem byl „poslán“ od svých představených jménem Svatého otce, který dal najevo
své přání přes kardinála státního sekretáře. Mé volby by byly někdy odlišné, ale je
potřeba přijímat dobro i menší dobro.
V Praze jsem jeden rok. Hlavní město i venkov jsou velice krásné; mnozí turisté
k vám přicházejí, aby českou zemi viděli: můžete být hrdí na svou vlast! Biskupové,
kněží, řeholníci i věřící mě přijali laskavě a s pochopením: jsou ke mně vlídní, ačkoli
neumím ještě mluvit vaší řečí.
Všiml jsem si, že jste si zvykli říkat, že jste zemí, kde je málo věřících: já mám
dojem, že tu je mnoho věřících, kteří
spí, kteří čekají na probuzení. Kdo je
probudí? Dobří kněží a řeholníci, kteří křísí touhu po Pánu Ježíši. Normální
cesta je „ministrant-bohoslovec-kněz“.
Pán potřebuje také vás. Kdyby nebylo dítěte s chleby a rybami, nemohl by
učinit rozmnožení chlebů.
Osobně často děkuji Pánu za tři věci:
za dar mé matky a mého otce; že jsem
křesťanem; že mě povolal ke kněžství.
Čím více je kněz věrný, tím je šťastnější. Ježíš odpovídá hojností na potřebu
lásky, která je v srdcích lidí; kněz se nezříká lásky, v ní nachází něco většího:
s časem místo aby opadala, roste.
Přeji vám, milí ministranti, abyste
i vy byli věrní povolání, které vám Ježíš
připravil.
+ Diego Causero, apoštolský nuncius.
Přeložil otec David Henzl
Apoštolský nuncius Diego Causero oslavil v lednu svoje narozeniny.
Redakce Tarsicia mu přeje hodně
Božího požehnání a radosti z důležité služby v naší zemi.
Foto archiv otce nuncia, ilustrace Terezie Regnerová
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Vyhlašujeme velkou pátrací akci.
Po čem se bude pátrat?

Po jedné
z nejcennějších věcí
– po informaci

NEPOSKVRNĚNÉ

Očišťování
Myl jsem nádobí a přemýšlel,
proč mamince tolik vadí, když
nějaký kus nádobí není pořádně
umytý.
Pak jsem jednou pomáhal
dělat bábovku. Forma musí být
čistá, dobře vymazaná a vysypaná moukou, aby těsto šlo z formy dobře ven. A zase tam nesmí
být příliš mouky, aby bábovka
měla ostrý tvar. Tak proč musí
být předtím tak bezvadně čistá,
když ji zase máslem a moukou
překryjeme?
Právě ta neviditelná čistota
je důležitá. Tam, kde je něco
„od posledně“, tam se nové těsto
vždy přichytí. Proto od zbytků
toho, co zformovala, musí být
očištěna, aby mohla být znovu
použita.
Jsou různé druhy očišťování a mají svůj důvod. Například
očista rukou, mytí nádobí… Ve
své době také očista rodičky po
porodu.
Panna Maria však toto očištění nepotřebuje, protože ona,
ač dala formu (tvar, podobu),
v ničem neomezila, neubrala na
tvaru a jasnosti tomu, kterého
ve svém lůně formovala – Božímu Synu. A tak její očišťování,
které slavíme, je vlastně správně
oslavou Božího Syna, protože
On způsobil, že Panna Maria nepotřebovala očištění.
(Svátek Uvedení Páně do
chrámu = Očišťování Panny Marie = Hromnice)

otec Marek Miškovský

STRÁNKY PRO MAZÁNKY
Hádanka pro ministranty .......... 4
.................................... Duchovní slovo
Hromnice ..................................... 5
............................................. Luštěnka

Uvedení Páně do chrámu .......... 6
............................................ Král kvízů

STRÁNKY PRO MAZÁKY
Zkouška paměti .......................... 6
............................................ Král kvízů
Vatikán ......................................... 7
................................. Klubovní nástěnka

Kristus na snowboardu............... 8
.................................... Duchovní slovo

Ilustrace Dominik Strnad

TA RS IC IU

Úkol je určen: pro detektivy-ministranty s deduktivním myšlením, kteří znají
všechny dostupné zdroje informací, dokáží si k nim najít přístup
Zadání úkolu: pátrání po informaci o mezinárodní pouti pro všechny ministranty
Indicie:

rok 2006, Řím

Cíl pátrání:

informace o datu, místu, pořadateli, jak se přihlásit, co s sebou a kolik peněz bude potřeba
– k informacím připojte i zdroj,
kde jste je získali

Denní modlitba církve ................ 8
................................. Liturgické okénko

Kroket .......................................... 9
..................................................Sport

Pavel útočí ................................. 10
............................................ Fotoseriál

STRÁNKY PRO BORCE
Dítě na sjezdovce ...................... 12
.................................... Duchovní slovo
Registrované partnerství ......... 12
................................. Co mi vrtá hlavou

Uvedení Páně do chrámu ........ 13
.............................. Brzy budeme profíci
Láska, úcta i věrnost ................ 14
........................................... Manželství

SPOLEČNÉ STRÁNKY
možnost informovat o tak důležité události všechny ministranty
v zemi prostřednictvím časopisu Tarsicius (tzn. kdo vypátrá nejvíce informací v co nejkratším čase, bude vyhlášen nejlepším detektivem a jeho informace v některém příštím čísle otiskneme)

Smrtící lež .................................. 15
......................................... Hurá za ním

Čím více ministrantů se o této akci dozví,
tím více jich můžete na pouti potkat !!!

Audi A6 ...................................... 19
.......................................... Rychlá kola

Odměna:

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře

Ročník X.; číslo 2 (56); vydáno 31. 1. 2006; uzávěrka soutěží
28. 2. 2006; vychází 11 × ročně; náklad 4 000 výtisků;
vydává Občanské sdružení Tarsicius, Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec n. N.; IČO 26583216; web: www.tarsicius.cz; e-mail:
email@tarsicius.cz; šéfredaktor Štěpán Pospíšil; redakce otec Antonín Bratršovský (zodpovídá za obsah), Lucie Kamenická, Jan Lukeš;
webmaster: Ladislav Novák; foto na obálce: Zbyněk Pavienský;
model na obálce: Patrik Černý; administrativa: Vydavatelství IN
s.r.o. – Věra Dederová, Lucie Kamenická; tel.: 777 332 343 – obec. info
(Štěpán Pospíšil), 775 598 604 – objednávky, změny, čtenářské kluby
(Lucie Kamenická); jazyková spolupráce Tomáš Matějec, Karolína
Svozilová; sazba Jan Macek; graﬁcká supervize: Dominik Strnad;
tisk Omikron, Praha 4; MK ČR E 7944, ISSN 1212-091X. Číslo
účtu pro dobrovolné finanční dary: Raiffeisenbank Jablonec nad Nisou
1017523582 / 5500. Distribuce Postservis, Praha 9. Náklady na
jeden výtisk včetně poštovného přibližně 30 Kč. Neprodejné.

S aktovkou a kamerou ............. 16
.................................................. Téma

Máme rádi legraci ..................... 18
.................................................. Vtipy
Po velké vodě ............................. 20
............................................... Komiks

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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