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andělů?

Může Maria – v přítomnosti Boží – velet andělům? Jak to, že ji poslouchají? Má snad osobní „služebnictvo“?
Anděl není podřízen člověku. Jeho štěstí je v poznávání a naplňování
vůle Boží – tak má podíl na životě Božím. V horlivosti jde proto všude
tam, kde je možno uskutečnit vůli Boží. Proto má každý, kdo se křtem
stal příbytkem Božím, svého anděla strážného. Proto má každý svatostánek svého anděla strážce. Proto Ti, kdo konají dobro, plní vůli Boží,
mají kolem sebe anděly, kteří jim v tom pomáhají. A kdo plní vůli Boží
dokonaleji, více se ztotožňuje s Bohem, má jich u sebe více? Proto je
Panna Maria ve své služebné dokonalosti nejen královnou andělů, ale je
jimi i obdivována a poslouchají ji na slovo, protože tak rozšiřují slávu Boží.
Domyšleno do konce, znamená to, že i ty můžeš „velet“ andělům!
Souzní-li tvá duše s tím, co chce Bůh, potom skrze modlitbu můžeš posílat na pomoc druhým i anděly…
…, ale kolik že jich vlastně máš?
otec Marek Miškovský
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… a ty,
kolik
máš

ypráví se o bratru Lvu, že měl jednou vidění posledního
soudu. Nejprve viděl v okně, z něhož byl spuštěný žebřík, stát Ježíše, laskavého Soudce, provázeného sv. Františkem. Příčky žebříku byly ale tak daleko od sebe, že bylo téměř nemožné po něm vystoupit. V dalším vidění se po boku
Ježíše objevila Panna Maria. Byl spuštěn žebřík, po kterém
se dalo vystoupit, a Maria svým slovem posilovala ty, kteří
po něm vystupovali. Když pak zemdleli, posílala jim na pomoc anděly, a tak jeden po druhém byli zachráněni.
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patronem diecéze

N

arodil se kolem roku 1170. Nadaný a vzdělaný mladý muž brzo
vynikl a stal se jedním z nejmocnějších velmožů českého království. Skvěl se urozeností ducha a také štědrostí a velkorysostí,
která šlechtila tehdejší rytíře. Oženil se, avšak brzy mu umřel syn
i manželka. V té době muslimové opanovali Jeruzalém a další místa
ve Svaté zemi. Proto vznikaly křížové výpravy na její osvobození.
Rytíři celé Evropy s odvahou přijímali kříž jako znamení slibu, že se
výpravy zúčastní. Také Hroznata dal tento slib a dvakrát to zkoušel,
avšak v obou případech z křížové výpravy sešlo. Slib, který přitom
dal, mu papež změnil na závazek založit a zabezpečit ze svých statků
za každou výpravu jeden klášter. První založil v Teplé v roce 1193

Otázka:

Jak se jmenují mše svaté v bílé barvě
v adventní době?
Odpověď: Rotáty
Výherci se stávájí Ondřej Dohnálek, Vít Berger, Karel
Stehlík, Jan Graf a Jaroslav Milda. Všichni získávají knížku od Josefa Janšty Barva adventu. Blahopřejeme!

Vyhodnocení
celoroční soutěže
z rubriky Liturgie pro nejmenší.

Správné odpovědi:

1/ Na obrázku je ministrant jak klečí před Pánem Ježíšem

Společné stránky
Mazánci
Mazáci

Milí ministranti,
jistě jste už četli
zajímavé příběhy o rytířích.
O jednom z nich,
Hroznatovi, vám budu vyprávět.

Foto: KarelJ–wikipedia.org
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Výherci z prosincového čísla
Tarsicia ze strany 10
u článku Barva adventu.

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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a přivedl do něj premonstráty a druhý v roce 1200 v Chotěšově pro
premonstrátky. Sám se stal premonstrátem v Teplé. Byl ustanoven
správcem majetku a v této službě byl nepřáteli zajat a uvězněn. Ve
vězení zemřel hladem 14. 7. 1217, protože odmítl se svými vězniteli
jednat o zaplacení výkupného. V roce 1897 byl prohlášen za blahoslaveného a v současnosti probíhá proces jeho svatořečení. V roce
1997 ho papež bl. Jan Pavel II. jmenoval patronem plzeňské diecéze.
Po druhé světové válce se také stal patronem politických vězňů
a všech nespravedlivě pronásledovaných.

Mons. František Radkovský biskup plzeňský
2
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2/ Služba ministranta
3/ Aby byl s ním.

Absolutním výhercem
se stává Honzík Pichner.

Blahopřejeme!
Všichni ostatní nemusí být smutní. Za celoroční úsilí vám posíláme krásné omalovánky s vyprávěním z nakladatelství Paulínky.
Omalovánku dostanou František Vondráček, Monika Sahulová,
Jan Linart, Ondra Hejna a František Šerý.
Jede motocyklista po silnici, když tu proti němu letí ptáček. Řidič
se snaží zabrzdit, ale nepovede se mu to. Srážka... Má ale dobré
srdce, a tak vezme ptáčka domů. Tam ho dá do voliéry, nadrobí
mu chleba do misky, nalije vodu. Ptáček se v noci probere a kouká – voda, chleba, mříže... Vyděsí se: „Já ho snad zabil?!“
Vojtěch Wavreczka

Slosování objednávek
Výpravy do světa Bible

S touto knížkou se vydáte na dobrodružné výpravy do Kanaánu, Egypta, Asýrie,
Babylónie, Persie, Řecka a Římské říše. Budete procházet pouští, stepí a navštívíte i místa, kde žil a působil Ježíš. Na cestu budete vybaveni potřebnými informacemi, obrázky a mapami, které vám pomohou poznávat svět Bible. Knížku
z Karmelitánského nakladatelství může vyhrát nový předplatitel Tarsicia.
Knížku „Můj bratr papež“ vyhrává Radim Solař. Blahopřejeme!

