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a podzim mě kamarád vytáhl na fotbal – ne koukat, ale
hrát. Bylo mi dvanáct a poznal jsem skvělou partu,
kterou vedl výborný trenér.
Byl to chlap, co měl rád legraci, rád se
smál, byl pevný a přímý a když na nás houknul, tak jsme makali, až z nás lilo. Moc se
mi tam líbilo. Každý z nás chtěl být nejlepší,
být jako trenér. Přijmout míč – zpracovat –
a přesně vypálit – s lehkostí, elegancí, razancí a rotací – nechytatelnou střelu jako on.
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Na jaře jsme začali pomýšlet na postup do
vyšší soutěže. Poctivě jsme trénovali, pokukovali po lepších dresech a přemýšleli, jaké
je to hrát na velkém stadionu ve městě. Na
konci sezony přišlo zklamání. O skóre jsme
byli druzí a nepostoupili… a teď na Vánoce
nám vyměnili trenéra. Uvažuji, že s fotbalem skončím.
Mnozí šli za Ježíšem, protože byl jednička, táhl do vyšší ligy, sliboval Boží království. Království se neobjevilo a on odešel.
Nevzdáme to?

Další rok s ním, který odešel a přitom zde
podivuhodně přebývá. Jeho království není
neskutečné. Už začíná – rosteš ke svatosti
(to je ta naše liga)! A přijde jistěji než postup
do vyšší třídy. Tak makej!
Panno Maria, Matko věrná, přimlouvej se
za mne, ať se celý rok snažím a ať se líbím
Tvému Synu!
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Nebojím se tě,
protože Tě mám rád!

Milí ministranti,
srdečně Vás zdravím. Vím, že to
mnohde nemáte lehké, protože u ostatních kluků, i nevěřících, jste známí jako
ministranti, a ti se vám možná někdy smějí, že ministrujete nebo že vůbec věříte
v Pána Ježíše.
Nic si z toho nedělejte. Takové to
bylo i v době, kdy jsem já ministroval. V té
době navíc byl tvrdý boj proti víře, kdy
komunisté zavřeli do vězení mnoho dobrých lidí, mezi nimi i mnoho dobrých kněží. Nám se smáli spolužáci a často i učitelé
ve škole. Navíc mě i mého bratra nechtěli komunisté pustit na střední školu. Mě
pustili na gymnázium až s ročním čekáním
a bratr se učil rok zedníkem a pak se teprve dostal na stavební průmyslovku.
Ale žádnému z nás to neuškodilo. Pán
Bůh dovedl využít i toho zla druhých lidí
k dobrému. Mému bratrovi se zednická
dovednost mockrát v životě hodila a já
jsem se během onoho roku navíc mohl
věnovat jiným věcem, které se mi v životě později hodily: recitaci, která je pro
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mě jako kněze a biskupa užitečná, a matematice, kterou jsem později studoval na
vysoké škole.
Ničeho se nebojte! Ve chvíli, kdy se
vám budou druzí smát, proste Ducha
Svatého, aby vás osvítil, co máte udělat.
Zda máte mlčet a nevšímat si jich, nebo
jim máte vhodným způsobem odpovědět.
Ať už budete mlčet nebo mluvit a jednat,
nikdy je nepřestaňte milovat. Jedno užitečné heslo říká: „Nebojím se tě, protože tě mám rád.“ Mockrát se mi v životě
vyplatilo, zvláště v době pronásledování.
Když máte nepřítele rádi, jak nás to učí
Pán Ježíš milovat nepřátele, jste duchovně nad ním, a proto se ho ani nebojíte,
protože máte víc než on, máte ochranu
Boží. Jednáte totiž, jak chce Ježíš. A to je
nejdůležitější.
Milí ministranti, vyprošuji vám Boží
pomoc a požehnání, abyste takové chvíle
vždy zvládli co nejlépe.

Mazánci
Mazáci
Borci

za Finanční

příspěvek

Milí čtenáři, rodiče, kněží i přátelé
časopisu Tarsicius. Dostáváte první číslo
16. ročníku ministrantského časopisu.
Jako každý leden se na vás obracíme
s prosbou o finanční příspěvek
na vydávání. Od samého začátku v roce 1997
zasíláme Tarsicia každému čtenáři,
který o časopis projeví zájem. Tedy všem
– bez ohledu na to, zda pošle příspěvek nebo ne.
V roce 2011 jsme posílali přibližně 4700 ks
časopisu na 1900 adres, z nichž nám přišlo
750 finančních příspěvků v celkové částce
1 070 000 Kč, přičemž náklady
na roční výrobu činí 1 280 000 Kč.
Upřímně děkujeme všem, kteří Tarsicia
finančně podporují, a věříme, že se i přes
zvýšení DPH v tomto i příštím roce
podaří získat dostatek prostředků na to,
aby Tarsicia mohli dostávat všichni
čtenáři, tedy i ti, jejichž rodiče časopis podpořit
nemohou nebo nechtějí.
Na všechny dárce vděčně
vzpomínáme v našich
modlitbách s důvěrou,
že Nebeský Správce jejich
štědrost stonásobně
vynahradí.
Štěpán Pospíšil
šéfredaktor

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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Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.

Příjmení a jméno: .................................................................

Adresa, obec, PSČ: ...............................................................

Telefon, e-mail: . ...................................................................

Rok narození a diecéze: .......................................................

Tarsicia mi doporučil: ..........................................................

