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Chvíle,
kdy život překonává smrt

Po návštěvě našich biskupů „ad limina“ jsme se dozvěděli, že papež František přijal rezignaci ze zdravotních důvodů otce biskupa
Jiřího Paďoura na funkci sídelního biskupa v Českých Budějovicích.
Otci Jiřímu velmi děkujeme za jeho spolupráci s naším časopisem
(doufáme v její pokračování) a modlíme se všichni za něj. Zároveň
prosíme Ducha Svatého, aby v následujících (pravděpodobně) měsících pomáhal svým světlem všem těm, kteří se budou podílet na
výběru kandidata na uvolněný biskupský stolec. Diecézany českobudějovické ubezpečujeme o svých modlitbách za nového biskupa.

Zažít na vlastní oči zázračné uzdravení, to je něco. Nemoc byla a teď není,
doktoři to nevysvětlí, kamarádi mi to nebudou chtít věřit. Ale vstoupit do
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ukazuje se silnější a vítězí, to vyráží dech. Proměnění, které s sebou vítězný život nese, bere očím schopnost poznat proměněného. Tím se největší
událost dějin dostává – pro překročení omezené lidské smyslové zkušenosti
– na rovinu science-fiction, a i tuto překračuje, protože není smyšlenkou,
ale skutečně se stala. Smysly ji neuchopí a zkušenost nemá s čím srovnat.
Mohl by pomoci rozum, ale ten zbaven své opory (smyslů a zkušenosti) jen
bezradně konstatuje, že mu to neodporuje, ale překračuje ho to. A tak ač
dosvědčené, jsou křesťanské Velikonoce a víra v ně vykazovány mimo rovinu poznatelnosti a rozumu se zakazuje o nich přemýšlet!
Skandální však je, že přesto přicházejí další generace, které ve Zmrtvýchvstání nejen věří, ale potvrzují jeho pravdivost svým životem. Co uschopnilo
některé k vidění a řadu dalších k věření? Je to milující srdce, které překonává
propast mezi nevěrou a vírou, temnotou a světlem, smrtí a životem.
Uvědomil sis, že tuto skutečnost prožíváš při každé mši svaté, zpřítomňující smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista? Lidským očím neviditelný, přítomný
v hostii (Nejsvětější svátosti), je skutečnější než my sami. Miluješ Ho, abys
Ho mohl očima víry zahlédnout?
Ať ti k tomu pomáhají všechny obřady Velikonoc. A nezapomeň, že milovat může jen čisté srdce.
Svatá Maria, Panno nejčistší, oroduj za nás!
otec Marek Miškovský

(Lk 22, 32). Mohli jsme i my osobně slyšet
slova utvrzení, kterými se Petrův nástupce obrátil na nás, a týkaly se církví v České
republice. Bylo to nádherné nejen tím, co
nám řekl a jak to řekl, ale i tím, že to řekl
on a řekl to na tom historickém a posvátném místě. Spojitost historie, tedy toho, co
bylo kdysi dávno a dnes, byla v tom okamžiku velmi zjevná, dala se doslova nahmatat

Stát se rytířem

8.7. - 18.7.

Boj o uprázdněný trůn

18.7. - 20.7. Dobývání hradu
20.7. - 30.7. Zachraňte templáře!
1.8. - 11.8.

Stát se rytířem

11.8. - 21.8. Budování města

Našlo se 2 x sedm statečných :-) kluků, kteří s námi soutěží ve
vědomostní soutěži Král kvízů. Otázky najdete na našem webu
tarsicius.cz v levém sloupci KRÁL KVÍZŮ, kde se můžete i zaregistrovat a odpovídat.
V Mazáncích všechny porazil a na nejvyšší bednu se staví již podruhé!!! Karel Provazník z Třebíče, který vyhrává knížku POPOUPO aneb Podivuhodná pouť pouští.
Jedničkou v kategorii mazáků se stává Tomáš Hájek z Velkých
Chvalovic, který získává barevnou publikaci o létání.
A mezi vytrvalce se zařadili jenom první dva z každé skupiny. Tak
si dovolíme odměnit z každé skupiny toho druhého. V kategorii
Mazáci se tímto oceněným stává Matěj Pur z Liberce, který je
již podruhé druhý ;-) a vyhrává publikaci Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Za kategorii Mazánci je tímto šťastným
a vytrvalým Vojta Šafránek z Teplic, kterému posíláme knížku
Jednou větou s papežem Františkem @ Twitter.

Ad limina apostolorum
Milí ministranti,
před několika dny jsem se vrátil
z návštěvy Ad limina apostolorum
(Ke prahům apoštolů) z Říma, kde
jsem mohl spolu i s ostatními otci
biskupy, které z tohoto vašeho časopisu už asi dobře znáte, prožít
sedm krásných dnů ve společenství
nejen s mnoha svatými a mučedníky pochovanými v Římě, ale zejména se Svatým otcem Františkem,
se kterým jsme se mohli osobně
setkat až dvakrát.
Tato návštěva se koná pravidelně, přibližně každých pět let, a je to – řekli bychom
– jakási duchovní obnova spojená s osobní
návštěvou nástupce apoštola Petra i s předložením zprávy o stavu diecéze. Navštěvovali jsme podle daného programu i rozličné
úřady, které mají na starosti některé oblasti
pastorace.
Řím je krásné město, významné svou historií, svými památkami, na prvním místě
křesťanskými, ale pro nás křesťany-katolíky
je nejvíc přitažlivé především přítomností
římského biskupa, Kristova náměstka, tedy
papeže. Řím na nás nedýchal jen svou historií, ale oslovoval obzvláště svou přítomností. Ta ještě více přitahuje lidi z celého světa,
aby slyšeli to, co říká Petrův nástupce, papež, který už dva tisíce let plní to, k čemu
ho pověřil Ježíš: utvrzuj své bratry (ve víře)

27.6. - 7.7.

Vyhlášení pořadí Krále kvízů

a umožnila nám, abychom se v duchu spojili s těmi, kdo byli před námi, pokračovali
v jejich odkazu a vytvořili nejlepší podmínky
pro ty, kteří přijdou za námi. Možná to právě bude někdo z vás.
Váš +Ladislav
Mons. Ladislav Hučko
Apoštolský exarchát
řeckokatolické církve ČR

Všem výhercům blahopřejeme!

Pořadí po 107. únorovém kole:
Mazáci
1. Hájek Tomáš 30,0
2. Pur Matěj 22,0
3. Ondrůšek Kuba 11,0
4. Tulach Tadeáš 4,0
5. – 6. Vitvar Václav 1,0
Suchomel Pavel 1,0

Mazánci
1. Provazník Karel 25,0
2. Šafránek Vojta 20,0
3. Šustr Vavřinec 16,0
4. Adlt Šimon 10,0
5. – 7. Matejkovič Lukáš 6,0
Šustr Vojtěch 6,0
Matejkovič Patrik 6,0
8. Sklenařík David 4,0

KONTAKT
Josef Hrdlička
Ječná 2, 120 00 Praha 2
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tel. 731 587 840
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Drazí kluci, rádi ministrujete či chcete s ministrováním začít?

Zveme Vás na tradiční ministrantský
tábor, na kterém nebude chybět
spousta fantastických her plných
dobrodružství a napětí, kde poznáte
nové kamarády, zažijete mnoho zábavy,
naučíte se ministrantskému „řemeslu“
či ho zdokonalíte, a to vše v super
partě ministrantů!
Přihlášku a způsoby přihlášení naleznete na webu www.tarsicius.cz (v nabídce
pod položkou „Ministrantský tábor“).
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte
využít kontaktů na nás (viz níže).
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Chvíle, kdy život překonává smrt,

Na závěrečnou mši svatou (ve středu 23. 7. 2014 v 16.00) nás přijede
podpořit ve službě u oltáře litoměřický otec biskup Mons. Jan Baxant.
Nezapomeňte na ni pozvat své rodiče.

Místo: Osečná (pod Ještědem)
Termín: 13. 7.–23. 7. 2014
Cena: 2500 Kč
Bližší informace: www.tarsicius.cz/tabor/
E-mail: ministrantsky.tabor@seznam.cz

Telefon: +420 608 229 585 (Karel Berger – hl. vedoucí)
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