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endlovky na stěně tikají a rovnoměrně odkrajují čas. Vedle nich visí neumělá ikona Madony s dítětem. Je namalovaná na tvrdém kartonu a Dítě na ní vztahuje své ruce a tvář
k polibku matky. V modlitbě plyne čas, ručičky na hodinách se přibližují, ruce na ikoně jsou k Marii vztažené stále stejně. Ruce Věčného, který vstoupil do času, stal se Dítětem,
aniž by ztratil svou všemohoucnost, se nepřestávají natahovat po naší lásce, po našem polibku.
Jsme to my, kdo se v modlitbě přibližujeme k Bohu, nebo je to spíše On, který se snaží přiblížit
k nám? Bůh miluje první a touží po odpovědi lásky! Že k ní nemáš odvahu? Pros Marii, ať políbí
své dítě za mne i za tebe, ať jsem v ní políben já i ty. Naše modlitba směřuje k Bohu spolu s Marií
skrze jejího Syna. Tak naše modlitba směřuje z času do věčnosti, z proměnlivého do naplněného,
z nevědomosti k vševědoucnosti, do plnosti bytí.
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Animovaná
mše pro mládež
Animované mše aneb mladí mladým v každém věku probíhají každý
měsíc na Vranově u Brna. Letošní rok je v rámci hesla „Jediné, co potřebuješ, je láska“. Mše pro mládež začínají vždy v 18:18 v kostele. Pokaždé
hraje křesťanská hudba kytarového typu doplněná tematickým divadlem
uprostřed přátel.

Přijďte se podívat:
25. 3. Láska Boží, 29. 4. Láska vlastenecká, 27. 5. Láska manželská, 24. 6. Láska dětská, 23. 9. Láska sourozenecká, 14. 10.
Láska přátelská, 11. 11. Láska k sobě, 16. 12. Láska k bližním

Maria, Matko krásného milování, oroduj za nás!

Autor znaku: Tomáš Urban

z Kalifornie

Milí ministranti!
Zdravím vás ze slunné Kalifornie. I my tady v lednu sice máme
zimu, ale zima není. Na východě
a ve středu Spojených států jsou
fůry sněhu a teplota hluboko pod
nulou, zatímco zde je opravdu
modrá obloha a teploty dosahují
až 80 stupňů Fahrenheita, ne Celsia. Přepočítejte si to na své poměry :-). Právě včera jsem očesal
na zákrsku před naším centrem
zbytek mandarinek. Letos jich tam
bylo několik stovek a dozrávaly už
kolem Vánoc, takže jsem měl každý den čerstvé ovoce. Také zahradní jahody jsou již zralé. Ty se
zde u nás rodí 3× do roka.
Byl jsem požádán, abych vám
napsal něco jako „duchovní slovo“
pro ministranty. Abych se přiznal,
tak jsem s tímto „duchovním slovem“ trochu čekal, neboť jsem byl
kolem Vánoc moc „busy“. Často

totiž cestuji, protože třeba jen
zde v Kalifornii mám tři „misie“,
jakoby farnosti, a to v Los Angeles, kde také bydlím, v San Francisku, kam obyčejně létám letadlem
(když tam jedu autem, tak mi to
zabere celý den), no a ta třetí misie je v San Diegu, jen 100 mil, ne
km, odsud.
Víte, kdo je patronem (vzorem, ochráncem) ministrantů?
Alespoň u nás v českých zemích?
Sv. Václav! Proč? Protože víme, že
sv. Václav od mladých let nejenom
přisluhoval knězi, připravoval oltář, ale také pěstoval víno a i chléb
pro mši svatou. Také i jako jinoch
se účastnil mše svaté a jiných liturgických úkonů, např. nešpor.
Jenže sv. Václav nebyl dobrým, ba
výborným křesťanem jen v kostele při mši svaté.
Tam jistě získával moudrost
a sílu pro každodenní život i mimo
kostel. Co pochopil při setkání
s Kristem v Eucharistii, tím také
žil, a ne jenom jako mladý chlapec,
ale také později jako český kníže.
To už musel správně rozhodovat
nejen o životě osobním, ale také
o životě celého národa. Snažil se
pomáhat potřebným, chudým, nemocným, pronásledovaným. Žil
přece ještě v době pohanské. Bohatí konšelé často zneužívali svého
postavení a své moci a podpláceli
soudce, vyvolávali šarvátky a vyvražďovali i celé rody. Vzpomeňte
jen na rod sv. Vojtěcha. Mocní zotročovali chudé, prodávali hlavně
ženy do otroctví. A Václav, i když
byl velmi mladý, se snažil nastolit
ve své zemi právo, spravedlnost

Převod mezi stupni
Celsia a Farenheita:
[°C] = ([°F] - 32) × 5⁄9
[°F] = ([°C] × 9⁄5) + 32
Převod mezi
km a mílemi:
1 km= cca 0,6214 mil
1 mile = cca 1,6093 km

„Mně se k té zpovědi tak nechce!“

stránky pro Mazánky
Lukášovo pokání...................................6-7
Najdi sedm rozdílů...................................8
Luštěnka..................................................9

Foto: wikipedia.org

ˇ pozdrav
Ceský

TEMATICKÁ VÍKENDOVKA PRO NÁCTILETÉ

stránky pro Mazáky
Kamarádi ve víře....................................10
Tři králové z Čech v Bavorsku............ ....10
Nářez (nebo nakládačka?).......................11
Ferda Kuliferda a opakování....................12
Celá knihovna ve školní brašně................13

a křesťanskou lásku. Jak víme, tuto jeho snahu nepochopila ani jeho
matka Drahomíra, která zůstala pohankou, ani jeho mladší bratr Boleslav. Ten nejenom že nesouhlasil s Václavovou politikou, ale dokonce
zosnoval jeho zavraždění.
Nebyli bychom spravedliví, kdybychom se nezmínili o tom, kde
získal Václav svou víru a své křesťanské vychování. O to se zasloužila hlavně jeho babička, sv. Ludmila, která byla i se svým manželem
knížetem Bořivojem pokřtěna na moravském Velehradě samotným
sv. Metodějem. Křest chápala ne jenom jako liturgii, ale jako způsob
života. Byla to právě ona, která svým křesťanským životem ukazovala mladému vnukovi Václavovi, jak má žít. Smysl křesťanského života
viděla ve službě potřebným. Mše sv. se stala pro mladého kralevice
jakýmsi odrazovým můstkem ke službě bližním.
Moc bych si přál, mladí i starší ministranti, abyste svůj křesťanský
život žili nejenom v kostele při liturgii, ale také venku v každodenním
životě. K tomu ať vám dopomáhá sv. Václav, váš předchůdce a vzor.
Přeji Vám všem vše dobré a žehnám
Mons. ThDr. Petr Esterka
světící biskup brněnský
sloužící v USA

Mladé od 12 do 18 let zveme na víkendovku 25.–27. 3. 2011,
která se koná v centru života mládeže Nazaret
v Praze-Kunraticích.
Proč bych se měl/a zpovídat?
A z čeho všeho se mám zpovídat?
Kdy můžu jít k sv. přijímání a kdy ne?
Jak si najít zpovědníka a jak často ho měnit?
Společně prožijeme nejrůznější aktivity, hry, modlitby,
budeme diskutovat o tématu, slavit mši svatou...
Část programu je připravena odděleně pro mladší a pro starší.

webové stránky: www.praha.signaly.cz
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Jsem na fotce jako Air Force kaplan před kaplí na základně v Minnesotě. Za
mou hlavou je číslo 865. Po mé levici je můj kolega, protestantský kaplan a vedle nás naše sekretářky. Můj kolega je majorem a já jsem podplukovníkem.
Sekretářky byly četařky.
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Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.
Příjmení a jméno: .................................................................
Adresa, obec, PSČ: ...............................................................
Telefon, e-mail: . ...................................................................
Rok narození a diecéze: .......................................................
Tarsicia mi doporučil: ..........................................................

