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Věřit v lásku
Milí ministranti!

Foto archiv otce biskupa, ilustrace Terezie Regnerová

Srdečně vás zdravím. Vysvětlím vám svůj
znak a heslo. Štít má čtyři části, které se skládají z mého osobního znaku (modrá políčka)
a ze znaku Plzeňské diecéze (černá políčka).
Zaměříme se na můj osobní znak.
Vyjadřuje mé duchovní směřování. Bleděmodré pozadí poukazuje na Pannu Marii a tím
i na moji snahu být jako Maria vždy v pozadí,
aby vynikl Ježíš Kristus, který si mě vyvolil za
svého služebníka a hlasatele. Jeho kříž na štítu
ukazuje, že chci Ježíše ukřižovaného poznávat a
přijímat ve všech obtížích života, a zářící rány na
kříži mají dosvědčit, že když ho přitom ochotobejmu,
ně
vždy v mé
duši zazáří
jako vítězný
Zmrtvýchvstalý. Plamínek nad levým ramenem kříže znamená, že chci stále usilovat o přítomnost Ježíše uprostřed těch, se kterými se setkávám. Ježíš
ji slíbil všem, kdo budou v jeho jménu, tedy v lásce
(viz Mt 18, 20). Stříbrná hvězda pod pravým ramenem kříže připomíná Pannu Marii stojící věrně pod
křížem a to, že Jan ji pod křížem od Ježíše přijal do
svého života jako svoji matku. I já jsem to udělal a
chci se jí stále nechat vést.
Moje heslo pod znakem Credidimus caritati,
Uvěřili jsme v lásku, je citát z prvního Janova listu
(1 Jan 4, 16). Tolikrát jsem zakusil ve svém životě
Boží lásku, že věřím v její blízkost i tenkrát, kdy bych
si mohl myslet, že Bůh na mne zapomněl.
To je tedy můj znak a heslo a zároveň má duchovní
cesta, za kterou jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný.

Usilovat o lásku
je náročné a
stejně potřebné,
jako je potřebné,
aby se stravovala
polena dříví, má-li
hořet plamen.
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Otec biskup
slaví jubileum!

NEPOSKVRNĚNÉ

Gardista
Tisíce trumpet a bubnů zní, nespočetné zástupy se táhnou, kam
až oko dohlédne, prostor se chvěje napětím i očekáváním. Ohromující vstup. Král přichází. Zástupu
se zmocňuje nadšení. Kdybych tak
mohl být v první řadě a viděl ho
zblízka! Kdybych se ho tak mohl dotknout. Jak nádherná je jeho tělesná
stráž – osobní garda. Muži z ocele,
jeden jak druhý s očima ostřížů
v nádherných uniformách. Král vystupuje k trůnu a za nekončících
ovací usedá. Vedle něj dosedá na
trůn královna matka. Vyzařuje z ní
kouzlo úsměvu a skromnosti. I gardisté jsou v její přítomnosti nějak
jemnější. Vnímám, že je vedle krále
důležitější než všichni ostatní, protože v ní je jeho důstojnost. Chtěl
bych stát vedle ní.
Tím gardistou jsi ty.
Když jdeš v průvodu k oltáři;
když držíš svíci při evangeliu; když
vyznáváš se skloněnou hlavou Kristův příchod na zem; když přebíráš dary k Jeho oběti; když spolu
s anděly a celým nebem zpíváš Svatý, Svatý; když klečíš při příchodu
Krista na oltář; když ho doprovázíš
na cestě k nemocným!
Chtěj být jemnější. Stav se při
každém setkání se svým Králem po
bok jeho matce Marii, ať je i v tobě
jeho důstojnost.
otec Marek Miškovský

 

8. listopadu oslaví otec biskup Josef Koukl své 80. narozeniny.
Otče biskupe, děkujeme Vám za
Vaši podporu Tarsicia a ministrantů a
v yprošuje me hodně
Božího požehnání a
radosti ve
Vaší službě.
Redakce
Tarsicia a
ministranti

Salesiánská
soutěž
Příští rok oslaví všichni čeští salesiáni (členové kongregace, kterou založil sv. Jan Bosko) 80 let od příchodu do České republiky (1927). Při
této příležitosti salesiáni připravují
velkou internetovou soutěž. Začne
na svátek sv. Jana Boska 31. ledna
2007 a potrvá až do května. Soutěž
bude mít 4 kola a bude probíhat na
internetových stránkách www.janbosko.cz. Už teď se můžete těšit
na skvělé ceny. (Celková hodnota
je 100 tisíc Kč.) Více o soutěži, salesiánech a Janu Boskovi se můžete
dočíst v příštím čísle.
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Přijďte si poslechnout Original Czech Music – koncert
skupiny „Svítání“ a také povídání volontérů ze Zátora o jejich
službě. Začínáme v 18 hodin
mší svatou. Nabízíme možnost
přijít od 16.30 posedět v našem
„baru“ u kávy, čaje, něčeho dobrého a při poslechu hudby. Program začíná od 19.00.
Další info: ww w.doo.cz

F1 – souboj nervů ...................... 11
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Propagujte
své akce!
Pořádáte zajímavou akci nebo jste slyšeli
o nějaké, o které by se měli dozvědět
i ostatní? Pozvěte je prostřednictvím
stránek Tarsicia. Stačí zaslat krátk ý text
se základními údaji o vaší akci do redakce
(redakce@tarsicius.cz) s dvouměsíčním
předstihem, ty nejzajímavější otiskneme.
Vaše akce můžete prezentovat i na
našich stránkách www.tarsicius.cz.
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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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