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e čas hledět na nádheru květů, pozorovat pučící listí, jeho šumění ve větru, krásu ztepilého
stromu. Je potěšením schovat se do stínu před
sluncem, ukrýt se pod deštník větví. Se začátkem
podzimu pak ale přichází čas sklizně, kdy se ukáží
plody léta, kdy je vidět životnost stromu. Přinesl
plody, nebo je jen okrasou a pastvou pro oko?
Bůh i tobě dává čas k růstu a k radosti z něj.
Je třeba ale vědět, že růst (ve velikosti, v poznání, zážitcích, vědomostech) není samoúčelný, ale má být cestou zrání a proměny. Neproměňujeme se však automaticky k lepšímu, tak
jako moudrost nepřichází s délkou vousu. Abys
přinesl skutečné plody, musí se tvůj růst živit
láskou k poznání a touhou po proměně.
Znovu jsme vstoupili do školy na cestu poznávání. Aby byl tento rok přínosem a opravdovým růstem, dej si předsevzetí, že i ty předměty, které tě moc nebaví, budeš poslouchat
a přijímat, když ne s radostí a nadšením, tak jako
cestu zrání a růstu v sebezáporu.
Že to loni nešlo? Jako plody stromu mohou
dozrát pod sluncem v několika týdnech, i když
celý rok nebyl nejpříznivější, i ty můžeš právě teď
a účinně změnit své špatné návyky a neopakovat loňské chyby. Dostáváš k tomu čas a milost.
Panno Maria, trůne moudrosti, oroduj za nás!

Bábovka

chlap?
Milí ministranti,
nesetkali jste se někdy s odporem a pohrdáním u druhých, kteří se právě dověděli,
že chodíte do kostela a že dokonce ministrujete? Asi ano. Mohou to být chvíle, kdy na
vás někdo nejdřív pohlédl jakoby s obdivem,
ale většinou potom překvapení vystřídalo
právě jakési pohrdlivé odtažení. Někdy se
zmiňovaná chvíle smrskne na pouhé vteřiny,
někdy se jedná o poměrně dlouhý čas. Přesto jsem přesvědčen, že se jedná o situace,
kdy mimořádným způsobem vyzrává vaše
osobnost. Buď se po podobných zkušenostech stanete zbabělcem, „bábovkou“, nebo
naopak někým, kdo prokáže, že jde po cestě k pevnému charakteru chlapství.
Sám jsem prožil dvě taková období. Jedno trvalo pět let a začalo mým nástupem
do učení na slévače. Náhle jsem se ocitl
v prostředí s jinými hodnotami, než byly ty
moje. Hodně jsem se odlišoval od ostatních
tím, že jsem nemluvil a neuvažoval sprostě.
V tom jsem byl bílá vrána. A pokud si pamatuji, nikdo se mi kvůli tomu nesmál, naopak
jsem tím získával důvěru ostatních. Druhým
takovým obdobím byla vojna. Stal jsem se
řidičem tanku a mezi tankisty (a zvláště na
vojně, kde jsme všichni museli vydržet dva
roky) byla situace obdobná. Všichni měli ob-
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30. 9. – 2. 10. 2011
Kde: před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na
Jižních Svazích
Festival pod věží je přehlídka hudebních skupin z České a Slovenské republiky hrajících
vlastní tvorbu opírající se o hodnoty křesťanství.
Festival pod věží pořádá Salesiánský klub mládeže Zlín.
http://festivalpodvezi.cz
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razně řečeno jiné bohy. Když jsem později
četl jednu vynikající knihu Alfréda Fuchse,
ve které se zamýšlí nad dějinami starého
Říma, zaujala mě jedna z myšlenek: křesťané
nerozložili tehdejší pohanskou společnost
tím, že vytvořili stranu, která by šla proti
jejím převládajícím postojům a smýšlení. Síla
křesťanů byla v tom, že se právě těchto převládajících postojů a smýšlení zřekli.
Ať to dokážete také. A i když to není
vždy jednoduché, jde to. Nebojte se zaujímat pevné postoje teď, i kdykoliv v životě.
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Autor cestovatelského seriálu
Ondřej
Havelka
vás zve na
cestu západní Afrikou
ve své nové
knize, která
vychází již
na podzim.
Čtenář se v ní
seznámí s nebezpečným
voodoo,
pestrou
směsí západoafrické kultury
a myšlenkami
autora. Více
v říjnovém
Tarsiciovi.

Ahoj kamarádi,
děje se u vás něco zajímavého?
Chcete to zveřejnit v Tarsiciovi?
Pošlete nám tuto informaci, plakát nebo fotku 2 měsíce předem,
a když se nám tato akce do Tarsicia
vejde, otiskneme ji. Můžete posílat
i zprávy z akcí, které již proběhly.
Všechny své plánované akce můžete zveřejnit na našich webových
stránkách: http://tarsicius.cz/

Borci
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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: ..........................................................

