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Ruda misionářem

Příběhy ze života
Rudy Alfonse

Píše Jan Lukeš, ilustrace Terezie Regnerová

Ahoj kluci, tak jak se máte? Dařilo se vám hledat
v druhých Krista? Mně docela jo. Začal jsem být s Kamilem docela kamarád. Začal jsem na něho „útočit
láskou“, to znamená, že mu pomáhám s úkoly, občas
si zajdeme zahrát ping-pong nebo fotbal nebo prostě
jen tak pokecáme. Jak se v něm snažím najít Krista,
je to mnohem snazší.
„Ahoj Rudo, přemýšlíš, že je
potřeba vymalovat kostel?“ řekl
mi dnes pan farář s úsměvem na
tváři, když jsem zamyšleně stál
v kostele. „Náhodou, pane faráři, já přemýšlím o hrozně důležité
věci!“ „A jaké?“ zeptal se mě pan
farář. „Přemýšlím, co po mně Pán
chce. Myslím si, že bych měl jít do
Afriky dělat misionáře!“ „To je
sice krásné, ale myslíš si, že v sedmé třídě víš s jistotou, co po tobě
Pán chce?“ „To ne, ale myslím si,
že by se to Pánu líbilo.“ „To máš
pravdu, Rudo, ale přemýšlel jsi
o tom, jestli dovedeš dělat misionáře v ateistické České republice? “ „No to je pravda, nepřemýšlel, teda spíš o Kristu raději
mezi kamarády a spolužáky vůbec
nemluvím.“ „No vidíš, a to je teď
tvůj nový úkol. Být světlem světa a solí země. Pojď ministrovat,
dnes to zrovna bude v evangeliu.“

GIMP (GNU Image Manipulation Program) je program určený k vytváření a
práci s rastrovou i vektorovou graﬁkou. Byl vytvořen
již roku 1995 a je k dispozici pod licencí GNU, což
znamená, že je zdarma ke
stažení na internetu. GIMP
kromě úprav, ořezávání,
změny velikosti či barev
také umožňuje vytváření jednoduchých animací.
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A co vy, kluci?
dakce pošlete! Budeme moc rádi! Své zážitky nám zasílejte buď na náš e-mail: redakce@tarsicius.cz, nebo na adresu: Tarsicius, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou,
466 01. Nejlepší zveřejníme v Tarsiciovi,
jiné dáme na internet a ti nejlepší od nás
dostanou odměnu! Tak hurá do toho!

Liturgické okénko – Modlitba růžence

Ilustrace Jiří Vančura

J

Je to modlitba celé Církve. Ruce svatých drží růženec, i Matka Boží se sv. Bernadetě zjevuje s růžencem v ruce. Ohmatané
růžence našich babiček jasně mluví o kráse a
síle této modlitby.
Modlitba růžence je nejrozšířenější, protože je nejprostší. Ale zároveň je modlitbou
i pro nejhlubší duchovní život. Proto se jej
modlívali svatí, kteří dosáhli nejvyšších vrcholů duchovního života. Není to pouze odříkávání zdrávasů, nýbrž je to modlitba, která
umožňuje i nejprostším lidem modlitbu vnitřní, rozjímavou (přemýšlivou), až nás zcela ponoří do děje (modlitba nazíravá). Dává návod
k vnitřní modlitbě, aby myšlenky netěkaly, a
určité myšlenky na začátku pomáhají mysli.
Metodou je tu opakování vždy desíti zdrávasů, aby se mysl vždy nějakou dobu zdržela
u dané události z Písma svatého (Bible). Jakoby
náhodou zde dochází ke ztišení, když po určitou dobu sledujeme stejné myšlenky. Jednotlivá
tajemství pak dávají spolu s modlitbou Páně a
andělským pozdravením látku k přemýšlení (rozjímavé modlitbě).
Jak se modlit růženec? Tak jako se procházíme krásným
sadem. Utrhneme květ tam a onde, tam se pokocháme krás-
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Co je to GIMP?

Zůstal jsem na mši a vůbec
toho nelituju! Pan farář měl skvělé kázání. Mluvil také o tom, že
často chceme dělat nějaké veliké
věci, které bývají neuskutečnitelné, a vůbec si neuvědomujeme,
že podobné věci se dají realizovat
v menším, a ty neděláme, a přitom
ty bychom většinou zvládli. Kázání
mi opravdu „sedlo na míru“. Tak
vzhůru do evangelizace!!! :o)

Nechcete se s námi také podělit o nějaký svůj zážitek, jak se vám dařilo či nedařilo mít druhé rád i v těch nejtěžších chvílích
nebo jak se vám povedlo „evangelizovat“?
Jistě takových zážitků máte spoustu. Tak
nebuďte líní, vezměte papír a tužku nebo
počítač a internet a něco nám sem do re-
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otec David Henzl

ným pohledem, tam přičichneme k líbezné vůni. A stále jdeme
jedním parkem a jedna krása je naší hlavní myšlenkou. Modlitba
Páně a andělské pozdravení svazují kytici krásných myšlenek, které nás provázejí při pohledu na svatá tajemství života našeho Spasitele
a Matky Boží. Proto nesmíme ony modlitby
jen mechanicky odříkávat, nýbrž naplňovat je
tím, že se vnitřně spojujeme s tajemstvími ze
života Pána Ježíše.
V růžencové modlitbě jsou jakási duchovní
cvičení v malém. Znáš jednotlivá tajemství?
Ještě jeden obraz k této modlitbě mě napadá. David, dříve než se stal králem, bojoval
s Goliášem. Byl to mladíček, pastýř malého
stáda ovcí svého otce. Goliáš byl obrovský
muž, bojovník oblečený do brnění. Jak ho
David přemohl? V ruce měl prak a v mošně
oblázky, které vymrštil a zasáhl Goliáše do
čela (1 Sam 17). Goliáš měl svého štítonoše.
Ale štítem Davidovým byla důvěra v Boha,
která chrání také nás a dává nám sílu – a
naším prakem je růženec, který v boji proti obru Zla metá
oblázky Boží milosti v podobě požehnání. A tak malý nástroj
v ruce působí velké věci.

Práce s programem nemusí být
ze začátku pro nezkušeného uživatele úplně jednoduchá, protože
GIMP má speciﬁcké uživatelské rozhraní. Základem je okno s nástroji,
jejich speciﬁkací a hlavním nastavením. Zde je také možné vytvářet
nové soubory. Dalším oknem jsou
vrstvy, kanály a cesty. Zde najdeme
seznam vrstev v aktuálním obrázku
a můžeme s nimi pracovat.
Možná trochu nez v yklé je
uspořádání oken, každá část GIMPu, tj. hlavní okno, vrstvy i samotný obrázek vytvářejí nové okno a každé z nich je možné
například samostatně minimalizovat, což umožňuje jednodušší práci s obrázkem a hlavně zvětšení využité plochy, protože
potom můžeme využívat hlavní okno a okno vrstev jen když je
skutečně potřeba. Na druhou stranu to ale znamená minimálně
tři okna v liště v případě, že máme otevřený obrázek.

Jinak je práce s programem velmi intuitivní také díky tomu, že je
k dispozici kompletně v českém
jazyce. Výběr nástroje provedeme jednoduchým klepnutím myši,
stejně tak je možné nastavit parametry nástroje, se kterým právě
pracujeme. Pokud bychom se ale
chtěli hlouběji ponořit do nastavení, které GIMP umožňuje, bylo
by potřeba mít nějakou zkušenost
s podobným nástrojem, nebo nastudovat nápovědu či manuál,
kterých je na internetu k dispozici velké množství.

Tomáš Chlouba
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Kde GIMP hledat?
GIMP je možné stáhnout na adrese http://www.gimp.cz/.
K instalaci je třeba také nainstalovat GTK+, který je možné
stáhnout ze stejné stránky. Na příslušné adrese najdete
také velké množství průvodců a návodů, jak
s GIMPem začít.
GIMP podporuje 48 standardních typů štětců a umožňuje i vytvářet vlastní. Štětce mohou
být použity v několika režimech – s tvrdým
okrajem, měkkým okrajem, jako guma nebo
s nastavenou průhledností. Kromě toho umožňuje GIMP výběr několika typů oblastí – čtverec, elipsa, podobné barvy, volný výběr oblasti
nebo výběr pomocí tzv. kouzelné hůlky.
Další výhodou je možnost výběru barvy
z mnoha barevných modelů. Kromě toho dále
GIMP umožňuje práci s vrstvami, kanály a cestami.

Logo a maskot Gimpu
Většina open-source projektů má svého
maskota (například Linux tučňáka). Gimp má
svého kojota jménem Wilber.

