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novým rokem do nových dobrodružství a za poznáváním
nových věcí! Něco se naučit, něco pochopit, možná i trochu
zmoudřet. Po novoročních předsevzetích pomalu střízlivíme
a ptáme se, zda jsme svým předsevzetím schopni dostát. Máme už
nějakou zkušenost sami se sebou, a tak nás možná i trochu opouští
odvaha.
Čas jde dál. Je lineární, nevrací se v kruhu – odtud naše očekávání něčeho nového. Současně se ale, jako se s otáčením země stále
znovu vrací den a noc, léto a zima, i naše jednání řídí zaběhnutými
zvyklostmi – odtud povzdech, že my se asi už nezměníme.
Dějiny spásy nám ale ukazují jednu nádhernou věc: Boží jednání
je předvídatelné, i Bůh má své „zvyky“. Jeho jednání k člověku je
stále stejné. Miluje a odpouští. Nejedná ale cyklicky, miluje a odpouští stále nově, originálně. Pohledem na dějiny vidíme, že Starý
zákon, dílo Boží, je ve vztahu k Nové smlouvě pouze předobrazem.
To, co vykonal Kristus, je jedinečné a neopakovatelné, ve vztahu
k Církvi ale pozváním k dovršení v čase. Prototypem Církve je Maria, která je naplněním Kristova poselství v Mariině čase. Bůh nám
dal svobodu a čas, abychom se mohli rozhodnout (i s pomocí příkladu celé řady světců) pro Boha právě dnes a stali se tak součástí
naplnění dějin spásy.
Ano, vše už tu bylo, nic nového nevymyslíme. Ale jedinečnost
chvíle a milost ze správného rozhodnutí je neopakovatelná. Naplň
celý rok správnými rozhodnutími a staneš se věrnou ikonou Marie,
staneš se svatým.
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mladých lidí

Mladý kněz Jan Bosko dostal v severoitalském městě Turíně příležitost, aby navštívil
věznici pro mladistvé. Ke svému překvapení zjistil, že je tam mnoho delikventů, kteří
by ve vězení vůbec nemuseli být. Co provedli? Třeba ukradli v pekařství chleba. To
není moc pěkné, ale když máte hrozný hlad,
v kapse ani korunu a nikdo vám nic nedá,
je k takovému prohřešku blízko. Chlapci,
s kterými se Jan Bosko setkával, neměli kde
bydlet, mnozí byli sirotci a na venkově byla
taková bída a nedostatek práce, že chtěli
zkusit své štěstí ve městě. Vzdělání neměli,
do školy nechodili. Nikdo se o ně nestaral,
nikdo jim nepodal pomocnou ruku. Společnost se jich bála, nevzbuzovali právě velkou
důvěru.

Foto: internet

ilí ministranti, mám rád svatého Jana Boska! Nejen proto, že
jsem salesián, doporučuji tohoto italského kněze, jehož památku si
připomínáme vždy na konci ledna, vaší
pozornosti. I vy můžete mít ze setkání
s tímto knězem hojný užitek.
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Když to Jan Bosko viděl, bylo mu jich
líto a rozhodl se, že jim bude pomáhat
a předcházet tomu, aby se dostávali do vězení. Pomáhejte ale někomu, když k tomu
nemáte žádné prostředky. Kvůli chlapcům
se Jan Bosko rozhodl, že potřebuje pozemek, kde by byla kaple a hřiště, říkali tomu
oratoř, a záhy i dům, kde by mohli kluci
bydlet, kde by se mohli najíst, kde by měli
zázemí. Chtěl z nich vychovat dobré křesťany, a proto také dobré občany. Kvůli nim
se obracel s prosbou o pomoc na všechny
možné strany, naučil se žebrat pro své kluky. A celé to dílo každý den odevzdával do
laskavé péče Matky Boží, Panny Marie. Tu
ho naučila milovat jeho maminka Markéta,
když byl ještě malý.
Aby na to nebyl sám, založil na sklonku
života společenství salesiánů, kteří převzali
od kněze Jana štafetu a snaží se podobným
způsobem pomáhat mládeži i dnes, i když
hmotnou nouzi většinou dnešní mladí lidé
neznají. Jeho vizitkou je právě to, že byl prohlášen za svatého.

Mazáci
Borci
Tyto barevné kostičky, ve kterých jsou čísla stránek, vám, milí kluci, mají napovědět, komu jsou příslušné stránky určeny především.
Tudíž například zelená kostička značí, že jde o společné stránky.
Tož tak. Jasné? Zdraví vás váš grafik Petr. Ad Honorem Jezu
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Umíš tančit? Neumíš?

To neva, každopádně přijeď:-)
Třeba se to nenaučíš ani tady přes víkend,
ale určitě to pro Tebe může být zábava:-)
Tak se nezapomeň nahlásit
nejpozději do 12. 1. 2011
na mail: dcm.bityska@biskupstvi.cz
Součástí víkendu bude i farní ples v Osové Bítýšce.
Těšíme se na Tebe.
DCŽM Mamre Osová Bítýška

Ministrantské
schůzky a naše

pomoc

Je jistě spousta z vás, kdo připravujete ministrantské schůzky, tábory, setkání apod. Kam
ale chodíte na nápady? Není škoda pořád něco
vymýšlet, když bychom se mohli navzájem inspirovat? Své přípravy prosím posílejte našemu
redaktorovi na e-mail jenda.lukes@tarsicius.cz
a až se sejde několik použitelných příprav, tak
je zveřejníme na našem webu. Obohaťme se
o své zkušenosti!

Fi l mov ý
v ec er
na DC M
V

Od nového roku otvíráme nový cyklus promítání filmů na DCM –
přijďte si užít hezký večer v příjemném prostředí, který bude spojen
s promítáním zajímavých filmů k přemýšlení. Tím prvním bude Můj
život beze mne a sejdeme se v pondělí 17. ledna v 19.30.
Diecézní centrum mládeže Plzeň

www.plzen.signaly.cz
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