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Je možné dnes
ještě žít čistě?
Nepochybuji o tom, že stále více
mladých křesťanů a také ministrantů se dokáže orientovat v Písmě
svatém a umí najít např. text knihy Daniel ve Starém zákoně. Tam
se dočteme o tom, jak byl Boží lid
odvlečen z dobytého Jeruzaléma
do zajetí v Babyloně.

Král si nechal z židovského lidu vybrat chlapce
pěkného vzhledu a také nadané a šikovné. Chtěl si
z nich udělat reprezentaci u svého dvora. Přikázal
správci, aby jim dával dobré jídlo a pití a umožnil jim
to nejlepší vzdělání. Jenže tito čtyři chlapci, v čele
s Danielem, odmítli jíst královská jídla, protože šlo
o pokrmy pohanů a podle Božího zákona jim tato jídla
nebylo dovoleno jíst.
Byl to jistě odvážný čin se takto vzepřít. Ale Bůh chlapcům pomohl. Daniel se domluvil
se správcem, aby to s nimi zkusil, a dával jim jen zeleninu a vodu. Ať za pár dní porovná, jestli
vypadají přepadlejší než ostatní jinoši u dvora. Správce na to přistoupil a pak se divil, že právě
tito čtyři jinoši nevypadají hůř, ale naopak lépe než ostatní. A byli i vzdělanější a zběhlejší
ve všem učení. Sám král nakonec přiznal, že nikdo z ostatních se jim nemůže rovnat.
V dalších kapitolách knihy Daniel se dočteme, jak stateční chlapci dokonce odmítli klanět
Je vůbec možné žít
se modle a raději se nechali hodit do rozpálené
v dnešní době s čistým
pece, než by zradili Boha. Ten je opět zachránil. Daniel byl také později hozen do jámy plné
srdcem, když toho musíme
hladových lvů. Nebál se jich, modlil se a důvětolik vidět a tolik slyšet…?
řoval Bohu tak silně, že šelmy mu neublížily.
Možná vás, milí hoši, napadne, že když
tolik statečnosti prokázali mladíci ve Starém zákoně, co teprve by měli dnes dokázat mladí
vyznavači Nového zákona a Kristovi učedníci a přátelé.
Nikdo nás nepředhazuje lvům ani nehází do rozpálené pece, ale ten první příběh se nás
určitě aktuálně týká. Žijeme ve světě, který i nám nabízí nebo vnucuje určité „pokrmy“,
které bychom měli odmítnout. Týká se to nejen tělesné stravy (víme, že např. drogy nebo
alkohol doslova likvidují člověka). Ale jde i o duševní stravu, která nás může znehodnocovat
a oslabovat. Jeden mladík mi kdysi řekl: „Je vůbec možné žít v dnešní době s čistým srdcem,
když toho musíme tolik vidět a tolik slyšet…?“ To je otázka na tělo. Citoval jsem mu Ježíšovu radu, že „neposkvrňuje to, co vchází do člověka, ale co vychází z jeho srdce…“ Tedy
když něco špatného slyšíme nebo vidíme,
vstupuje to našimi smysly do našeho věMinistranti v našem světě
domí, ale to samo o sobě ještě není hříchem. Důležité je, zda v tom naše srdce
mají „vypadat co nejlépe“
najde zalíbení, zda si to přivlastní, nebo
po všech stránkách.
to odmítne a řekne: NE, nechci. Má duše
je Božím chrámem a svatostánkem. Nedopustím, aby do ní vstoupilo zlo. Odmítám tyto „pokrmy“, protože vím, že bych jimi urazil
a zarmoutil Boha a sám sobě uškodil. Stojím přece tak blízko Ježíšovi u jeho oltáře.
Ti hebrejští hoši v Babyloně nakonec vypadali lépe než ti ostatní. I dnes to platí, že
když se mladý člověk dokáže osvobodit od všech závislostí a špatných vlivů, když dovede
v pravou chvíli nepatrným pohybem prstu na ovladači přepnout program v televizi nebo
ovládnout hněv, lenost, škodolibost, neposlušnost nebo špatná slova a myšlenky, v té chvíli
roste, vítězí, oslavuje Boha a získává na ceně. Stává se svobodnějším a Bohu bližším a milejším. Stává se podobnějším svému Pánu. Pro ministranty taková výzva platí jistě zvlášť
naléhavě. I oni tvoří jakousi reprezentaci Krista v našem světě a mají „vypadat co nejlépe“
po všech stránkách.
Každý z vás, kdo se o to bude snažit, pozná, že v tomto boji není sám. Ježíš je každému
na dohled i na dotek. Je ti ještě blíže, než jsi ty sám sobě. Není to skvělé?
Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký
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Porušení
zákonů
komunikace
Žijeme v době komunikace.
Ke správnému pochopení je třeba
mluvit. Nepřestaňte komunikovat.
Nedostatek komunikace je příčinou většiny nedorozumění. Problémy vyřešíte, budete-li o nich
hovořit. Buďte otevření. (Komu,
čemu?) Buďte stále ve spojení. Volejte na svá vybraná čísla zdarma.
Zvolte si výhodnou službu, buďte
on-line. Potud svět lidské komunikace (a také reklamní masáže).
Modlitba je zvláštní prostředek
komunikace. Slouží k dorozumívání se člověka s Bohem. Znamená to,
že skrze ni si obě strany rozumí:
Bůh nám – co my mu předkládáme;
a my Jemu – co On nám odpovídá.
Protože ale Bůh není omezen na
komunikaci slovní – mluví k nám
skrze celý svět i jeho dějiny (všeho je totiž svrchovaným Pánem), je
třeba vnímat celý svět s Jeho poselstvím. Ale jak?
A zde je na místě ticho, skrze
něž se noříme bez rušení do skutečnosti. Ticho, ve kterém jsme
schopni slyšet.
Vnímej ticho obklopující Marii.
Ona vše uchovávala ve svém srdci. Lidsky porušila všechny zákony komunikace. Její vnitřní mlčení
= bdělost, naslouchání, modlitba,
cesta do Boží přítomnosti. Komunikuje s Bohem a skrze něj s celým
stvořením.
Zkus využít dobu postní ke ztišení ve službě Bohu, abys dobře slyšel, co On ti říká. A často pros: Maria, Panno nejtišší, oroduj za mě!
otec Marek Miškovský

Stránky pro mazáky
Spolča mladých ze Slovenska, Čech i jiných zemí, hosté Martina a Hervé Catta
z Francie, přednášky, svědectví, chvály, mše svaté s 500 lidmi a mnoho legrace
čeká jen na tebe. Kde: na Slovensku v Nitře. Kdy: 1.–3. 2. 2008. Z ČR se plánuje
společný odjezd, více informací a přihlášky na http://www.emmanuel.cz/nitra.htm.
Pokud si chceš předem popovídat s lidmi, kteří se tam chystají, diskuzní fórum
najdeš na www.signaly.cz/m-n.

SNB weekend
Již tradiční akce Vesmíru pro všechny
milovníky snowboardu, ale i pro začátečníky. Kde: Deštné v Orl. horách – DCŽM
Vesmír. Kdy: 8. – 10. 2. 2008. Program:
výuka jízdy i pro začátečníky, skoky při
noční exhibici, focení a točení videa, ale
hlavně ježdění a zábava celý víkend. S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, prkno, dobrou náladu a orientačně 150 Kč
na den + něco na vleky
Prosíme, hlaste se předem na tel: 494 663 140 nebo na e-mail: dczm.vesmir@tiscali.
cz, www.signaly.cz/snb-weekend.
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Duchovní obnova s Fatymem
Duchovní obnova exercičního typu
pro kluky a svobodné muže
Téma: Duchovní život. Vede: P. Milan Plíšek. Kdy: 7.  – 10. 2. 2008,
start čtvrtek v 18.00 a zakončení v neděli v 14.00. Kde: Fara Prosiměřice, nutno se přihlásit na faře ve Vranově n. Dyjí. Kontakt:
e-mail: marek@fatym.com, tel. 515 296 384. Cena: 250 Kč. S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny
do společné kuchyně.

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře
Ročník XII; číslo 2 (78); vydáno 1. 2. 2008; uzávěrka soutěží 29. 2. 2008;
vychází 11× ročně; náklad 4400 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 Lucie Pánková, Jan Lukeš; titulní foto: Osservatore Romano;
webmaster Ladislav Novák; administrativa Vydavatelství IN s. r. o. –
tel. 775 598 604 – objednávky, změny, čtenářské kluby (Lucie Pánková,
Věra Dederová); jazyková spolupráce PhDr. Alena Palčová; sazba
Jan Macek; tisk Východočeská tiskárna, spol. s r. o.; MK ČR E 7944, ISSN
1212-091X. Číslo účtu pro dobrovolné finanční dary: Raiffeisenbank
Jablonec nad Nisou 1017523582 / 5500. Náklady na jeden výtisk
včetně poštovného přibližně 30 Kč. Neprodejné.
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Objednávka Tarsicia
Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.
Příjmení a jméno: ............................................................
Adresa: ...............................................................................
Obec: ..................................................................................
PSČ a diecéze: ..................................................................
Telefon, e-mail: ................................................................
Rok narození: ...................................................................
Tarsicia mi doporučil:
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