Milí ministranti,
víte, co je to eucharistický kongres? To slovo zní
v českém překladu možná trochu úřednicky, ale
znamená
prav ý
opak – je to setkání, které je vlastně takovou „živou
modlitbou“. Vzdáváme při něm úctu
Tělu a Krvi Pána
Ježíše ve mši svaté i mimo ni. Jeho
součástí jsou nejen přednášky, ale
i meditace, adorace a hlavně veřejný průvod s monstrancí.
Vy všichni pomáháte
u oltáře a Vaše služba
má vlastně jediný důležitý cíl – aby oběť
Pána Ježíše na oltáři byla krásná, důstojná a slavnostní. Pán Ježíš nás při mši svaté posiluje svým Tělem a Krví, abychom
měli dostatek síly podle něho žít a násle-

dovat jej k věčnému životu. Vy se jako
ministranti na tomto důležitém okamžiku
podílíte tím, že pro tento slavnostní okamžik připravujete podmínky.

Obsah

Proto bych chtěl každého z vás osobně pozvat na hlavní den prvního Národního eucharistického kongresu,
který se uskuteční v sobotu 17. října v Brně.
Budeme tam slavit společnou mši svatou na
náměstí a po ní půjdeme městem ve velkém
průvodu s Nejsvětější svátostí. A protože
budeme vzdávat Tělu
a Krvi Pána Ježíše úctu
veřejně, před národem
i světem, je důležité,
aby v něm šli také ministranti, pomocníci od
oltáře, bez kterých se
žádná velká a krásná liturgie neobejde.
Srdečně vás tedy zvu
spolu s vašimi duchovními, rodiči či přáteli
do Brna a děkuji vám za
vaši vznešenou službu.
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Život se v lecčems podobá pohádce. Jako v pohádce, i ve světě je zlo
skutečné zlo, se kterým musíme bojovat. A to zlo je stejně jako v pohádce často skryté (v hlubokém lese, ve
věži, v chaloupce s divnými obyvateli či v hromadě zlata) a čeká na svou
příležitost (jako na Růženku), aby nás
ranilo a otrávilo (jako Sněhurku).
Zlo je někdy následkem skutků, které spáchal
někdo před námi (závisti, nenávisti a prokletí), jindy je zkouškou charakteru na cestě růstu a dospívání (cesty princů za princeznou). Nelze ho polapit a navždy vymýtit. Přemoženo čeká na další
generaci, aby ji pokoušelo, a nebude-li přemoženo,
zvítězilo nad ní.

Život není pohádka, ale pohádka vypráví hluboké
pravdy o životě. A tou nejhlubší je, že zlo je vždy
nakonec přemoženo silou lásky.
A jestli se ti zdají pohádky v tomto bodě nepravdivé a život zlý a krutě nespravedlivý, zamysli se,
zda skutečně miluješ dobro, které není neurčité,
ale má konkrétní podobu osoby, která stojí vedle
tebe – tvého bližního, který je zrcadlením Dobra-osoby, Boha samotného.
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Tak Bůh miloval svět, že poslal svého jediného
Syna, Ježíše Krista, aby nás zachránil a spasil. Láskou jsme vykoupeni.
Maria, Panno láskyhodná, oroduj za nás!
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otce biskupa

Václava Malého
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Eucharistický kongres

Narozeniny

V

pondělí 21. září oslaví své 65. narozeniny pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý. K této
životní události mu chceme my všichni, redakce našeho časopisu, čtenáři i ostatní ministranti, popřát
hojnost Božího požehnání v jeho službě církvi (u nás
i té světové), neboť služba biskupa je jistě velmi náročná, ochranu Panny Marie, sv. Josefa a sv. apoštolů.
Zároveň si za týden po této události připomeneme slavnost sv. Václava, křestního patrona otce
biskupa (a nejen jeho patrona), proto i tomuto prvnímu českému svatému ministrantovi svěřujeme do
ochrany pana biskupa. Připojme po vzoru východních církví:

Mnogaja i blahaja ljeta!

