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aždý malý kluk, když začne hrát fotbal, tak chce hrát v útoku a dávat góly.
V prvních letech se však musí všichni
kluci naučit základní fotbalové dovednosti a teprve potom se ukáže, kdo kde bude
hrát. Někdo se hodí víc do brány, protože
je mrštný a umí vykrývat prostor. Jiný zase
dobře obsazuje hráče, tak jde do obrany.

V útoku hrají většinou ti, kteří rychle běhají,
jdou jim kličky a dobře střílejí. Každý časem
s pomocí trenéra objeví, kde bude pro tým
nejplatnější.
V církvi je to trochu podobné jako ve
fotbale. Každý se nejprve musí naučit základní dovednosti: mít rád Pána Ježíše, modlit se, chodit ke zpovědi a na mši svatou atd.
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stránky pro Mazánky

Foto: wikipedia.org

být

Společné stránky

Jeden proti pěti....................................6-7
Velikonoční luštěnka................................8
Modlitba „Otče náš“................................9

stránky pro Mazáky
Oslavené tělo.........................................10
Týden modliteb za mládež......................10
NEJlehčí.................................................11
Ferda Kuliferda a Velikonoce..................12
Horolezectví..........................................13

Teprve časem objeví, co ho přitahuje, kam
ho Pán volá a kde mu asi bude nejlépe sloužit. Kněz, který mě zná, mi v tom může poradit jako dobrý trenér.
Jako není moudré chtít hned hrát v útoku
nebo v bráně, tak není moudré chtít být bezhlavě knězem nebo řeholníkem. Představte
si Messiho v bráně nebo Čecha v útoku.
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Kristu

ikdy jsem nebyl žádný zvláštní
hrdina, ale příležitostí k trénování odvahy hlásit se ke Kristu bylo dost.
Kvůli víře a ministrování se mi posmívali někteří spolužáci i učitelé. Nebylo to
příjemné.
Většinou jsem nereagoval, mlčel
a šel dál. Dokonce při přijímacích zkouškách na střední školu mi ředitel řekl, že
mě přijme pod podmínkou, že při studiu dostanu rozum a přestanu chodit do
kostela. Profesor češtiny mě kdysi vyvolal, abych vysvětlil název básnické sbírky Confiteor, protože jsem přeci býval
myšižrantem. Třída se smála, ale nakonec se začala stavět na mou stranu. Ministrovat jsem nepřestal. Ten profesor
se mi dokonce po letech, když jsem ho
potkal už jako kněz, omluvil. Někteří se
posmívali, že jsem jiný, že když chodím
do kostela, že nesmím kouřit a mluvit
sprostě, ale když jsem nepovolil, tak mě
nakonec přijali takového, jaký jsem.
Dnes je to trochu jiné, ale vždycky
jsou příležitosti něco vytrpět pro Krista
a tím upevnit své přátelství s ním. Každý
může zakusit, že jeho přátelské pouto
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s Ježíšem roste a je tím pevnější, čím víc
pro něho dokážeme udělat či vytrpět.
Kdysi se říkalo, že křesťané jsou jako
hřebíky. Čím víc se do nich bije, tím pevněji ve víře drží. Kristu patříme už od
křtu. Zapřít Krista znamená zranit sebe,
ublížit si, přijít o podstatný kus svého já.
Držím palce všem klukům, kteří si musí
probojovávat své přátelství s Kristem.

RYTÍŘSKÝ TÁBOR 2011

Letní rytířské tábory pro chlapce od 10 do 14 let
V případě zájmu kontaktujte Josefa Hrdličku
Ječná 2, 120 00 Praha 2
taborjesuit@volny.cz
tel. 221 990 237
1. turnus – nováčci
2. turnus – pokročilí
3. turnus – pokročilí
4. turnus – pokročilí

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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5. turnus – nováčci

2. 7. (sobota) – 12. 7. (úterý)
13. 7. (středa) – 23. 7. (sobota)
hra: „Boj o uprázdněný trůn“
24. 7. (neděle) – 3. 8. (středa)
hra: „Obléhání nepřátelského hradu“
3. 8. (středa) – 13. 8. (sobota)
hra: „Záchrana království“
13. 8. (sobota) – 23. 8. (úterý)

http://www.jesuit.cz/tabory/

