2

3
S

Nebojte se!
Drazí ministranti, tentokrát vás zdravím ze severu Čech, z Litoměřic. Mám
radost, že vás mohu všechny oslovit,
každého z vás jednotlivě.
A také vaše ministrantská společenství, jak se
scházíte kolem jednotlivých kostelů nebo kolem určitého kněze, který vás vede, je vaším pomocníkem,
přítelem a rádcem.
Mám na srdci dvě důležité myšlenky, o které
bych se s vámi rád podělil.
Ta první: Letos to vychází tak, že l. březen 2006
je zároveň Popeleční středou. Pro nás je Popeleční
středa – tento den dospělí drží přísný půst – nádhernou událostí, jakousi branou do čtyřicetidenní
postní doby.
Každoročně se těším na proroka Joela, který
svým burcujícím slovem volá všechny k pokání! Volá: „Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty!“ A pak vyjmenovává všechny věkové kategorie a všechny stavy a povolání a
volá je na cestu pokání a obrácení.
Postní doba je, i když to mnozí nevědí, dobou velké radosti. Protože je to doba,
která nás vyvede z hříchu a ze smrti k novému životu.
Milí ministranti, chci každému z vás popřát, abyste se na tuto dobu těšili, abyste
ji prožili moc dobře, abyste za těch 40 dnů měli obrovskou velikonoční radost nejen
z toho, že Kristus z mrtvých vstal, ale že také vy budete zářit plností života, který
pramení z Krista.
A druhá důležitá věc: v těchto dnech se podávají přihlášky do kněžského semináře. Často o tom mluvím na mnoha setkáních. Já pevně věřím, že je dost těch, které
Pán volá ke kněžství. Jenomže my to neslyšíme, nebo nechceme slyšet.
Pán Ježíš volá velmi překvapivě. Tu rybáře, jinde zase celníka, často volá tam, kde
to lidé nečekají. Tak je tomu i dnes. Chci vás, drazí ministranti, poprosit, abyste spolu se mnou prosili za ty, kteří jsou povoláni, aby se nebáli statečně říci: „Zde jsem!
Mne pošli!“ A pak prosím každého z vás, abyste si položili otázku: “Pane, nevoláš
právě mne?“
Jsem přesvědčen, že ministrantská služba je jedinečnou školou pro povolání ke kněžství.
Moc vás všechny ještě jednou zdravím v Čechách i na Moravě, myslím na vás
denně ve svých modlitbách a rád vám žehnám do postní doby a také všem, kdo slyší
povolání ke kněžství, říkám: „Nebojte se!“
Váš biskup Pavel Posád
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do kněžského
semináře.
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Nádoba
duchovní
Jak asi vypadá taková nádoba
duchovní? Viděl jsem dost různých nádob, které se používají
na různé věci, ale nějaká, která
by byla na duchovno? Jak vlastně
to duchovno vypadá, a dá se vůbec něčím uchopit?
Protože je duchovno ne hmotné, asi jako dech, žádnou
nádobou ho nezachytíš.
Když ale potkám někoho,
kdo je opravdu dobrý, je na něm
cosi přitažlivého, co není z něho.
Říkáme, že je spojený s Dobrem
samým, že je to Boží člověk, kterému zlo neuškodí.
Spojení s Bohem samým je
to, v čem tkví tajemství svatosti. A jas, který z Božího člověka
září, je Bůh sám. Ten, který je
duch (neviditelný), chce být viditelný i pro ty, kteří ho ještě
nepoznali. K tomu ale potřebuje
člověka, který se jím nechá zcela
proniknout a nechá ho na sobě
zazářit. To jsou svědci, to jsou
světci! Nejlépe ze všech Panna
Maria, ve které se Bůh stal viditelným ve svém Synu.
Kdo to ale má být dnes – ve
škole, v kostele, na ulici? Jsme to
my, kteří se skrze spojení s Pánem Ježíšem máme stát nositeli
jeho jasu ve světě. Buďme i my
nádobami duchovními.
Panno Maria, nádobo nejduchovnější, oroduj za nás.

otec Marek Miškovský
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Diecézko brněnské diecéze
Kdy? 8. dubna od 8.45. Kde? V katedrále v Brně
Program: přivítání, tematické skupinky dle vlastního výběru, oběd, společný
program v katedrále, zodpovídání otázek otcem biskupem, prezentace různých
aktivit, přednášky, mše svatá s otcem biskupem
Specialitka: Slavnostní žehnání praporu brněnského biskupství

Diecézko ostravsko-opavské diecéze
Kdy? 1. dubna od 13.30
Kde? Stará Ves nad Ondřejnicí
Program: katecheze, svědectví, workshopy, světelný průvod zakončený mší
svatou a mnoho dalšího
Specialitka: Ostravsko-opavská diecéze oslavuje 10 let od jejího vzniku.

Diecézka v dalších diecézích
Setkání mládeže v olomoucké arcidiecézi organizují jednotlivé děkanáty, kde
se také dozvíte více informací.
Diecézko litoměřické diecéze se koná 8. dubna 2006 v Litoměřicích.
V Českých Budějovicích můžete zavítat na diecézko už 7. dubna, hlavní program se koná v sobotu 8. dubna.
V Hradci Králové bude diecézko 8. dubna 2006. Téma Písmo svaté.
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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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