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Svatí hrají fér
Milí ministranti,

Foto www.svata-hora.cz, ilustrace Terezie Regnerová

Květen je měsíc jara. Delší slunečné dny a
příjemné teplo přispívají k lepší náladě a
povzbuzují k čilejšímu tělesnému pohybu
a různým hrám. Při nich dochází občas
ke střetům a sporům. Snadno se může
zapomenout na fair play. Správní kluci
by nikdy neměli zapomenout na rytířské
chování ani v nejvypjatějších okamžicích
hry. Při a po ní vznikají nová spojenectví,
nebo dokonce přátelství.
Během května si připomínáme některé svaté – opravdové a férové muže.
Svatý Josef, tesař, neměl zapotřebí, aby dával na odiv svou píli, zručnost a nezištnou službu. Více mlčel než mluvil. Vychloubání mu bylo cizí. Když se mu
leccos zdařilo, nepodlehl nutkání ukazovat na sebe, jak je dobrý. Svatý Filip
Neri z Říma byl znám svým humorem. I když to neměl v životě vždy lehké,
přece neztratil dobrou náladu, když se mu nedařilo tak, jak by si přál. Uměl
se zasmát sobě i druhým, aniž je ranil nepěkným či hrubým slovem. Do třetice
je květen nerozlučně spjat se světcem, který je z našich zemských patronů ve
světě nejznámější – s Janem Nepomuckým. Ve sporu s králem hájil nejen své
vlastní právo, ale postavil se i za práva těch, s nimiž sdílel jednu víru. Nemyslel
jen na sebe. Nepřipustil, aby se děla nespravedlnost jiným.
Kluci a mládenci, přeji vám všem, kteří zůstáváte věrni své ministrantské
službě, abyste vytrvali a aby se vám dařilo alespoň trochu jednat tak, jako jednali tito tři svatí. Nevychloubat se, mít humor a odvahu zastat se druhých je
pevným základem každého dobrého kamarádství.
biskup Václav Malý

I v nejvypjatějších
chvílích
hry platí
fair play.
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Co dělala VeKa v sálu Filharmonie?
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Kytice
Díval jsem se na mladou, sympatickou květinářku, jak váže kytici. Měla vedle sebe několik hromad nádherných květin: tulipány
v několika barvách a odstínech,
frézie, kopretiny i prostý vlčí
mák, růže, karaﬁáty, a jak se ještě
ty všechny druhy květin jmenují, květiny plně rozvité i poupata
v rozpuku. Brala jednotlivé květiny z různých hromad do ruky a
s neomylnou jistotou je vsazovala do kytice. Někdy květinu pootočila, jindy trochu načechrala,
vložila mezi ně list kapradí nebo
okrasné trávy. Potom přiložila
dva velké listy jako pozadí, trávu
zahnula do oblouku, kytici omotala tenkým provázkem, nasadila
manžetu, tu ještě nařasila, omotala povříslem, zastřihla stonky
na správnou délku, usmála se a
kytice byla hotová.
Díval jsem se na nádhernou
kytici a podivoval jsem se, jak
z těch o sobě krásných, ale mnohdy nesourodých květin mohla
vzniknout taková harmonie, taková krása. A pak že některé kombinace květin jsou nemožné!
Bez oka, které už předem vidí
místo, jež má jedna každá květina
zaujmout, by taková kytice nevznikla. Teprve ve zkušené ruce a
v sousedství jiných květin vynikne
krása jejich odlišnosti.
Tak vidí každého z nás milostivý Bůh. A abychom mohli vyniknout, používá „květinářku“ Pannu Marii, v jejíž ruce z nás vytváří
nádhernou kytici k oslavě Boží.
Panno Maria, královno máje,
oroduj za nás!
otec Marek Miškovský

V sobotu krátce po deváté hodině sál
Filharmonie v Hradci Králové zcela zaplnilo téměř 800 mladých lidí. Mezi ně přišli
i biskupové Dominik, Karel a Josef. Radostnou atmosféru, která byla v sále cítit, pomohla vytvořit i hudební skupina VeKa.
Dopolední program vyvrcholil katechezí P. Vladislava Brokeše na téma „Plody Božího slova“. Jeho zamyšlení doplnila
i svědectví. V jednom z nich těžce nemocná Iva Molnárová hovořila o svém nelehkém osudu a o víře v Boha.
V první části odpoledne mohl každý využít jedné ze 14 tematic„O s l o vil mě
kých skupin, zúčastnit se adorace nebo přijmout svátost smíření.
super režijní
Tematické skupinky se různým způsobem zaměřovaly na Bibtým, byla to bezli. Kdo neměl chuť diskutovat a chtěl si vyzkoušet svou zručva parta a bez parnost, mohl využít tvořivých dílen a vyrobit tak misijní přání či
ty se to nedá zvládzáložku do Bible. Kdo chtěl sportovat, hrál volejbal.
nout. Člověk si uvěSpolečný program pokračoval v katedrále křížovou cesdomí, že sám o sobě
tou a od tří hodin mší svatou. V jejím závěru zástupci vije naprostá nula a že
kariátů dostali Písmo svaté, aby si ho s mládeží četli a aby
t a k y pot ř ebuje po v životě bylo světlem pro jejich kroky.
moc, spolupráci s Bopřipravil Ondřej Luštinec
hem. Tohle jsem si

Proč Brno praská ve švech?
Je tu přece diecézko!

nikd y na ž á dný m
setkání takhle neuvědomil.“ Pája
(28), člen skupiny režie

Už od časného sobotního rána proudily středem moravské metropole davy mladých lidí. Většina
z nich měla stejný cíl. Katedrálu tyčící se nad městem Brnem. Celkově se do ní dostavilo přes 2300 mladých lidí. Motto letošního
setkání znělo: ,,Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo, osvěcuje mou
stezku!“ (žalm 109; 105). Celým dopoledním programem nás provázeli skvělí moderátoři Jožin s Péťou alias Brouček s Beruškou,
kteří se přiletěli přesvědčit, že i lidé mají své lucerničky na cestě
životem, a totiž Slovo Boží – Písmo Svaté. Před obědem pak následovaly různé tematické skupinky (celkem jich bylo 16), témata byla
vskutku různorodá! Od genetiky, přes církevní historii, moderní
hudbu až po debatu o vysílání křesťanské televize Noe. Poté následoval oběd (3000 párečků a rohlíčků) a po něm odpolední program
korunovaný závěrečnou mší svatou, kterou celebroval otec biskup a která byla opravdovým vyvrcholením krásného dne. Celým
programem nás hudebně provázela skvělá SBMka (Sbor Brněnské
Mládeže). Díky všem, kteří toto setkání pečlivě připravovali a také
samozřejmě díky Pánu, který tam byl v tom společenství s námi!!!
připravil Vojta Jurásek
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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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