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Když je něco Přeplněno
Chtěl jsem se napít, ale automat mi stále vracel mince – asi
už byl plný peněz. Posílal jsem
kamarádovi mail, ale přicházela odpověď, že schránka je plná
a další zprávy nepřijímá. Se
známým jsme chtěli zajít na večeři, ale ve dveřích restaurace
nás s omluvou odmítli, že mají
úplně plno. Chtěl sklenici plnou
vody dochutit kapkou šťávy,
ale sklenice přetekla…
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Když je něco skutečně plné,
tak se do toho víc nevejde,
a s tím nic nenaděláš.
Sedí hokejista po zápase v šatně a trenér
spustí: „Taková ostuda! To ses před tím zápasem nemohl umýt?“
„O čem to mluvíte trenére?“ diví se sportovec.
„Jen nedělej andílka, já dobře vím, co se stalo! Ty si myslíš, že si nevšimnu, jak tě rozhodčí
předčasně poslal do sprch?“
Jiří Vaňhara
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Víra je ze slyšení. Abych mohl uvěřit, musím uslyšet radostnou zvěst. Abych ji slyšel, nesmí
být má hlava, srdce, duše přecpaná tak, že se do ní už nic nevejde (nebo naopak tak vymytá, že
se v ní nic neudrží). Zkus si teď, v době přípravy na znovupřijetí radostné velikonoční zprávy,
dát pohov s přísunem další muziky, zpráv, filmů do své mysli a se zatěžováním své operační
paměti spoustou balastních procesů, her či sledování facebookových profilů.
„Vždyť ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a postaví před svou tvář spolu
s vámi“ (srov. 2Kor 4, 14)… a to bude stát za to.
Maria, Matko Spasitelova, oroduj za nás!
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MAZÁCI:

1) Ostravsko-opavská diecéze má jednu zvláštnost, kromě katedrály má ještě konkatedrálu. V jakém městě která z nich je a komu jsou zasvěceny?
2) Jakým dnem začíná a jakým končí doba postní?
3) Proč se korporál jmenuje korporál?
4) Z čeho se dělá popel na Popeleční středu?
5) Co znamená slavnost Zvěstování Páně?

MAZÁNCI:

1) Jak se jmenuje biskup ostravsko-opavské diecéze, kdy
tato diecéze vznikla?
2) Kolík dní trvá doba postní?
3) Jak se jmenuje bílá látka čtvercového tvaru, která se
rozkládá na oltář při mši sv. a pokládá se na ni kalich?
4) Jaké dva dny v postní době jsou tzv. dny přísného půstu?
5) V březnu slavíme i v době postní dvě slavnosti, jaké?
Soutěžit můžeš na www.tarsicius.cz/kral
V dubnovém čísle se můžete těšit na vyhlášení
MAZÁKŮ, MAZÁNKŮ A VYTRVALCŮ!
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Ještě začátkem roku 1969 v posledním ročníku střed- vzácné památky staré několik tisíciletí. Začal jsem se
ní školy jsem přemýšlel o tom, že se ze mne stane ar- učit neevropské jazyky a přečetl spoustu zajímavých
cheolog. Snil jsem o dalekých zemích, kde se nacházely knih o archeologii.

Borci

P
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Letošní březen se váže s dobou postní, otázky se tedy
budou týkat také jí. Mimo to se zaměříme na ostravsko-opavskou diecézi, kterou uzavřeme náš cyklus českých
a moravských diecézí. Nebudou chybět ani světci a liturgie. Tak hodně štěstí při odpovídání!
Soutěžit můžeš na www.tarsicius.cz/kral

ořád mi však v hlavě něco našeptávalo: je to skutečně pro opakoval: nechceš bázlivým a ustrašeným lidem sdělit, že víra v Pána
tebe životní cesta nebo bys měl přemýšlet o něčem jiném? Ježíše je velikým vyznamenáním a pomáhá nám vidět věci okolo sebe
Nedalo mi to spát. Pravidelně jsem ministroval a mnohokrát jinak než pohledem člověka, který myslí jen na to, aby neměl žádné potíže a proplul živomne napadlo, že bych místem bez jakékoli námahy?
to zvonečků a odpovědí na
Řekl jsem si po delším
kněžská zvolání mohl třeba
uvažovaní: Pane Ježíši, děsám stát u oltáře. Dva měkuji, že mi tak nenápadně
síce před maturitou nastala
a bez nucení ukazuješ jinepříjemná změna ve sponou cestu, na níž chci polečnosti. Lidé ztráceli dobmáhat druhým, aby neklerou náladu, své skutečné
sali na mysli, když se jim
názory si nechávali ze straněco nezdaří, a dovedli se
chu pro sebe nebo je sděloradovat ze všeho, co je
vali jen svým nejbližším. Na
krásné, dobré a pravdivé.
pražském předměstí, kde
A tak jsem podal přihlášku
jsem v kostele ministroval,
do semináře.
pomalu ubývalo lidí, kteří
Mons. Václav Malý,
nechtěli mít potíže z důvotitulární biskup
dů, že se veřejně zúčastňují
marcelliánský
bohoslužeb. Bylo mi z toho
a světící biskup pražský
smutno. Vnitřní hlas mi stále

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

Vyhlášení soutěže
o nejlepšího redaktora Tarsicia!
Děkujeme všem mladým redaktorům,
kteří nám zaslali své články.
Výhercem nového CD
křesťanské skupiny KaPři, Dobryj večir
se stává

Václav Halásek.
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Blahopřejeme!
Slosování objednávek
Gulliverovy cesty
S Tarsiciem za dalším dobrodružstvím! Jde o výhru vskutku velkolepou. Nový předplatitel nebo doporučitel se může
s kapitánem Gulliverem vypravit za liliputánskými trpaslíky,
k brobdingenáckým obrům nebo

zavítat do končin k moudrým
koním Hvajninimů.
Dobrodužnou knihu
POPOUPO z nakladatelství
Paulínky vyhrává nový předplatitel Jakub Veselý a také
doporučitel Lukáš Kuřík.
Oběma gratulujeme!

