Milí kluci od oltáře, věřím, že
v srdci každého ministranta je
tajné přání dostat se do blízkosti papeže. V době, kdy jsem sám
ministroval, taková myšlenka nebyla vůbec možná, protože se
tenkrát vlastně
do ciziny, natož
do Říma, nesmělo. A papežové
také nikam nejezdili, to teprve až
Pavel VI., kterého
jsem mohl znát
nejvýš z obrázků
ze zasedání II. vatikánského koncilu, několikrát
vycestoval z Vatikánu. Takže papeže jsem v dětství také potkat
nemohl. To až
v biskupské službě. Ale dnes se
klidně může stát,
že při nějaké pouti do Říma nebo
případné návštěvě papeže u nás či
v sousední zemi, se i ministrant
do blízkosti papeže dostane.
I když už mě začíná být hodně let, velmi živě si vzpomínám na své první setkání s papežem, svatým Janem Pavlem II.,

při jeho návštěvě u nás v dubnu 1990. Byl
to opravdu úžasný zážitek, když statisíce
lidí vítaly papeže v Praze a na Velehradě
a pak i v Bratislavě. (To jsme byli ještě
jeden stát.) Vzpomínám si, že tehdy pa-

pež začínal své kázání citací žalmu: „Toto
je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho.“ (Ž 118, 24) A tehdejší
pan prezident Havel vítal na letišti Svatého otce slovy: „Nevím, zda vím, co to
je zázrak,“ ale ten se právě tehdy udál.
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Každého měl rád

Měl jsem tu výhodu, že jsem si se svatým
Janem Pavlem mohl popovídat polsky od
srdce k srdci, a věřte, že pokaždé, i v dalších letech, to bylo pro mne vždy velké
povzbuzení. Oni totiž svatí většinou povzbuzují. Snad ještě jednu hezkou vzpomínku z roku 2000, kdy se v Římě konalo
s papežem Janem Pavlem II. celosvětové
setkání mládeže. Bylo tam tehdy postavené velké pódium, kde byl oltář, a k tomu
oltáři se vystupovalo minimálně po 50
schodech. Je vám jasné, že papež musí mít
svoji ochranku. Však
už na něj byl také
spáchán atentát. No
a najednou se po těch
schodech
rozběhl
směrem k papeži mladík, kterého ochranka
oblečená v pěkných
oblecích
nemohla
stihnout. Utekl jim až
ke Svatému Otci.
A  víte, co Jan Pavel
II. udělal? Kluka pěkně objal a ukázal mu,
že ho má rád. A  to
papež ukazoval vždycky všem, mně taky.
Strašně rád na něj
vzpomínám a věřím,
že mi z nebe pomáhá.
Přeji všechno krásné a kéž najdete také
takové lidi, kteří vás
mají rádi.

Milý čtenáři,
právě otvíráš prázdninový speciál Tarsicia. Čeká tě osm
dvoustran, kde s námi můžeš procestovat diecéze v naší
republice, setkat se se zajímavostmi z různých krajů a třeba si naplánovat prázdninový výlet.
Pro ukrácení dlouhé chvíle u vody si vylušti křížovky a rébusy, některé z nich jsou soutěžní o atraktivní ceny.

Krásné prázdniny, které nebudou prázdné, ti přeje redakce.

Na signálech se můžeš nechat autorizovat (tzn.
ověřit svoji totožnost se svým profilem) a získáš
tím více práv. Chceme, aby naše síť byla bezpečná.
Signály.cz jsou jedinečný projekt svého druhu
v celé Evropě!

+František V. Lobkowicz,
biskup ostravsko-opavský
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otec Marek Miškovský

Je strašné s někým takovým vydržet. Nastává krize, kterou u menších dítek spraví
metlička, následně trochu křiku a v případě

Signály.cz jsou komunitní web (něco jako
sociální síť) pro křesťanskou mládež s více
jak 27 000 uživateli.

Na www.signaly.cz najdeš blogy, křesťanské akce
z celé republiky, videa a fotografie, různá společenství, chat s osobností a další služby.

Pořád jen kritizuješ…
Někdy je den, kdy se ti nechce
opravdu nic. Je zvláštní, že to
mnohdy bývají dny, kdy nemusíme
nic, a tak vlastně můžeme všechno to, na co jindy nemáme čas.
Přepadne tě jakýsi útlum, nechuť
a tuze lenost (ve škole jsme říkali:
„chytil mě tuleň“), která se nedá
odůvodnit nezájmem o předmět –
vždyť jsou prázdniny! To tě vzápětí naštve, naštveš se, naštveš
sám sebe. A protože nadávat sám
sobě není to ono, hledáš chybu kolem sebe. A najednou kritizuješ…
všechno a všechny.

Komunitní web pro křesťanskou
mládež www.signaly.cz
hledá PHP programátory na částečný úvazek. Vhodné i jako dlouhodobá
brigáda pro studenty. Home office.
Více informací na signaly@signaly.cz.

neúspěchu opakovaná léčba. Větší říkají, že
mají své dny, trvá-li takový stav u dospělých
déle, pak je krizí – nejlépe s nějakým přívlastkem: růstu, středního věku, přechodu
(odněkud někam), či dokonce identity!
Slova krize i kritika mají stejný původ. Je
jím řecké slovo Κρίνω [krínó], které znamená: vidím, rozlišuji, soudím. Tak až budeš
mít nějakou krizi – podívej se kolem sebe,
viz krásu světa (vždyť jsou prázdniny!)
a snaž se rozlišit příčinu své krize a nechuti.
O svátku Nanebevzetí Panny Marie prožíváme radost z povznesení člověka před
tvář Boží. Tajemstvím Marie je, že se nebála vždy znovu podrobovat svůj život kritice
ve světle Božím a provádět jeho usměrnění. Tak se její život stal zrcadlením Boha.
Podrob své chování kritice – posuď svou
situaci a jednej! Zjednej nápravu, naprav se.

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře
Ročník XIX; číslo 7 / 8 (159); vydáno 22. 6. 2015; uzávěrka soutěží
20. 8. 2015; vychází 11× ročně; náklad 4 600 výtisků; vydává
Občanské sdružení Tarsicius, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec
n. N.; IČO 26583216; web: www.tarsicius.cz; e-mail: email@
tarsicius.cz; šéfredaktor: Štěpán Pospíšil; redakce: otec Jiří
Kaňa, Marika Pavienská, Jan Lukeš, Zbyněk Pavienský; titulní
foto: Stock photo - ihsanyildizli ; administrativa Vydavatelství
IN s. r. o.– tel. 775 598 604 – objednávky, změny, 480023407
(Emilka Šilhánová, Marika Pavienská); jazyková spolupráce:
PhDr. Alena Palčová, Lucie Pánková; grafická úprava a sazba:
Petr Hudeček; tisk: VH print; MK ČR E 7944, ISSN 1212-091X.
Číslo účtu pro dobrovolné finanční dary: 22 00 03 25 24 /
2010. Náklady na jeden výtisk včetně poštovného přibližně
33 Kč. Neprodejné.

2

3

