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Jenom náhoda?
V době nesvobody jsem byl dost sledován a hlídán tajnou policií. Nebylo pro mne vůbec snadné, abych byl
ve styku s lidmi, k nimž jsem měl
blízko. Přes tyto překážky jsem za
ta léta zažil nejen mnoho nádherných lidských a duchovně bohatých
setkání, ale i akčních zážitků.

J

ednou na podzim, tuším že v roce 1982, jsem se
rozhodl, že pojedu povzbudit několik statečných
křesťanů a s nimi sympatizujících jedinců do Chrudimi. Nastoupil jsem v Praze do rychlíku a hodlal
jsem vystoupit v Pardubicích a odtud jet dál jiným
vlakem do Chrudimi. Když jsem vyjel z Kolína, zjistil
jsem, že jsem nastoupil do nesprávného rychlíku, který nejel přes Pardubice, ale šinul si to směrem do Havlíčkova Brodu. Vystoupil jsem tedy na
první zastávce v Čáslavi. Náhodou jel
odtud autobus do Chrudimi. Dorazil jsem tam bez újmy s jistým časovým zpožděním. Asi po hodině příjemného pobývání
v bytě jedné rodiny policie obsadila dům, vyvedla nás
do aut a odvezla na policejní stanici. Celou dobu na
mne vyšetřovatelé s údivem nevěřícně hleděli jako na
rafinovaného konspirátora, který je přelstil. Nemohli
pochopit, že jsem se jim vyhnul. Jak jsem se později
dozvěděl, oni nějak získali informaci, že pojedu do
Chrudimi přes Pardubice. Tam neprodyšně obsadili
nádraží, aby mne zajali. Čekali a ono nic. Já zatím
dorazil do Chrudimi jinou cestou, ale naprosto neplánovaně. Jenom náhoda? Jsem dodnes přesvědčen,
že dobrý Bůh použil mé nepozornosti na pražském
nádraží, kde jsem nasedl do nesprávného rychlíku,
k tomu, abych se dostal na určené místo.

Neprodyšně obsadili
nádraží, aby mne zajali

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Václav Malý před
20 lety bojoval proti
komunistické totalitě

Policisté a demonstranti –
Sametová revoluce 1989
Václav Malý – první mluvčí
Občanského fóra

Rozhýbej se na Velehradě!
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Chtěl bys i letos zažít setkání mládeže, ale Sydney je pro tebe
daleko? Pojeď s námi na Velehrad! Od 18. do 20. 7. 2008 zažiješ
skvělé setkání české a slovenské mládeže. Čeká tě kromě mše
svaté a křížové cesty mnoho seminářů, workshopů, ale i přímý
přenos ze Sydney. Další podrobnosti na activ8.signaly.cz. Seznam se už předem s těmi, kdo pojedou na Velehrad, na stránkách probíhají i soutěže!

NEPOSKVRNĚNÉ

Medaile
Jeden starý voják vyprávěl příběh. Narukoval do první
světové války. Nechtělo se mu.
Ostatně komu by se chtělo jít daleko od domova s možností, že
padne a už se nikdy nevrátí. Měl
s sebou fotku rodiny a jeho maminka, když mu dělala na rozloučenou křížek na čele, pověsila mu
na krk medailku Panny Marie.
Protloukal se všelijakými bojišti, fotka rodiny už byla dávno
osahaná a roztržená, ale nikdy
nezapomněl ráno a večer uchopit
v ruce medailku a pomodlit se tři
zdrávasy: za rodinu, za kamarády
a za návrat domů.
Jednou – bylo to v Itálii – nenadále spustila z dálky nepřátelská palba. Byl v zákopech, když je
zasypala palba z kulometů. Viděl,
jak se od jedné strany kamarádi
se sténáním hroutí. Dostal zásah
do prsou. Probral se zimou v lazaretu. Rozpomínal se, co se stalo a hledal, kde má nějakou ránu.
Žádnou nemohl najít. A tak chtěl
poděkovat Bohu. Ruka zajela pod
košili, aby se dotkla medailky, ale
na místě medailky se dotkl něčeho cizího, divně promáčklého
kousku kovu. Ohmatával ho a najednou pochopil. Byla to Maria,
která ho zachránila, která zastavila nepřátelskou kulku.
Do smrti už nikdy nevynechal
svou ranní a večerní modlitbu
s poděkováním Panně Marii.
Věrnost se splácí věrností.
otec Marek Miškovský
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modlitba za záchranu nenarozených dětí

Chceš se připojit k tomuto modlitebnímu úsilí? Nový modlitební úmysl je
každý rok vyhlášen 25. března na slavnost Zvěstování Páně. K účasti je možné se zavázat na rok pomocí webového formuláře, účastníci se každý den
po dobu jednoho roku modlí předem zvolenou modlitbu. Formulář a další
informace najdeš na www.kruciata.cz.
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Kam? Na ministantský tábor!
PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ! HURÁÁÁ! Jenže co budeš dělat? Máš několik možností: návštěva
babiček, na chatu s rodiči, k moři, fotbalové soustředění, válet se na koupáku s partou, chodit do kina nebo prosedět léto u počítačových her... A co všechno najednou? :) Fakt to jde
a víš kde? Na MINISTRANTSKÉM TÁBOŘE! Fantastické hry plné napětí a dobrodružství,
noví kámarádi, fotbal, mnoho zábavy, výborná bašta od našich kuchařek (jako od babičky)
a to vše v super partě ministrantů!! Tak na co čekáš? Stáhni si přihlášku na www.tarsicius.cz
(podrobné informace tamtéž) a vyplň ji, nebo zavolej na tel. 731 568 720 (Ladislav Novák).

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře
Foto archiv otce biskupa a ČT
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Objednávka Tarsicia
Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.
Příjmení a jméno: .................................................................................
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