
Ahoj kamaráde, v minulém čísle jsme 
si povídali o tom, že je důležité snažit 
se dobře dělat právě to, co mám dě-
lat. Například tedy dobře držet pate-
nu. A co to vlastně znamená?

Jak možná víš, patena je takový tá-
cek, který se používá při podávání 
svatého přijímání. Podobně, jako když 
maminka udělá úplně perfektní buch-
tu a chce ji nabídnout návštěvě. Urči-
tě dává pozor, aby ta dobrota nespad-
la na zem, a dává ji také na tácek. 
Při mši svaté je ale s námi přítomný 
opravdu Pán Ježíš v eucharistii, a to 
je daleko víc než všechny buchty do-
hromady. Proto vždycky, když budeš 
držet patenu, tak ji drž rovně a dávej 
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Kdo hledá, ten najde! Podzim 
barví listí do krásných pestrých 
barev. Máme pro tebe hádanky 
na papíře, ale neváhej vyběhnout 
ven a vše zažij na vlastní oči! 
Tomu se nic nevyrovná. 
Najdi čtyři obrázky, které jsou ve 
všech čtyřech rámečcích.

Mám červenou barvu, 4 nohy, 3 oči, 
2 nosy a 2 pusy. Kdo jsem?
Lhář!

Štěpán V.

Víte, kteří lidé jsou nejšťastnější?
Sklerotici. Mají vše, na co si vzpomenou.

Mistr říká svým učňům–natěračům: „Jděte 
vedle a natřete všechna okna!“ 
Za hodinu se vrátí jeden učeň a  ptá se: 

„Rámy taky, pane mistr?“
Jan G.

Chtěl bys vědět, jaké vtipy najdeš ve vánoč-
ním čísle Tarsicia? Jeden z nich může být právě 
od tebe. Nemlč jako kapr a můžeš vyhrát CD 
skupiny Kapři. Stačí zaslat alespoň jeden vtip, 
který budeme moci otisknout. Když bude se 
zimní nebo vánoční tematikou, tím lépe. V mi-
nulém kole jsme vylosovali Štěpána Vincence, 
který od nás získává knížku Štěpána Smolena 
Do boje s růžencem. Blahopřejeme.

Příběh o narození Ježíše, o prvních Vánocích, 
převypráví velmi živě Anselm Grün podle evan-
gelistů Marka a Lukáše. Knížku Vánoční příběh 
může vyhrát a rodině čtením zpříjemnit vánoční 
čas ten, kdo si objedná časopis Tarsicius a bude 
vylosován. Z  objednávek uplynulého měsíce 
jsme vylosovali Kryštofa a  Olivera Seifertovi, 
kteří se mohou těšit na balíček s  knížkou Jak 
Slovo na Velkou Moravu přišlo. Gratulujeme.

Zastavuji se u hrobu purkmistra. Kdo to byl? Město spra-
vovala městská rada, její členové se nazývali konšelé, v je-
jich čele stál purkmistr (z něm. Bürgermeister). Náhrobek 
tohoto kdysi významného muže je velmi výstavný, ale om-
šelý. Prozrazuje, že jeho rodina byla velmi bohatá. Před-
stavuji si, jak slavný musel mít pohřeb, jaké oslavné ódy 
pěli řečníci nad otevřeným hrobem. A  dnes? Ani svíčka, 
ani modlitba. „Odpočinutí věčné dej mu, Pane,“ modlím se 
a doufám, že je v nebi a hřbitovní opuštěnost mu nevadí.

O  slavném dobyvačném makedonském králi Alexandru 
Velikém se vypravuje, že se jednou setkal s filozofem Dioge-
nem, který měl před sebou rozloženu hromádku kostí a oči-
vidně nad nimi hluboce uvažoval.

Král se ho zeptal: „Nad čím přemýšlíte?“
Diogenes mu odpověděl: „Nedaří se mi najít jednu věc.“
Krále to zaujalo, a proto se zeptal: „Jakou?“
Filozof měl odpověď připravenou. „Hledám rozdíl mezi 

kostmi vašeho otce a  kostmi těch, které patřily jeho ot-
rokům.“

Zamyšlení nad hrobem purkmistra i nad Diogenovou hromádkou kostí nám dokazuje, že moc i sláva jsou pomíjivé. 
Nezůstane z nich takřka nic. Přesto můžeme odcházet z tohoto světa bohatí: plní víry, která se po smrti změní v jisto-
tu Boží existence a jeho blízkosti, a se srdcem plným lásky, kterou budeme moci rozvíjet ve vztahu k Bohu a k bližním 
na věčnosti.

Autor: Iva Fukalová
Barevný podzim

Spočítej, kolik je na obrázku lístečků.

pozor, aby hostie nespadla na zem. 
Některé malé kousky z hostií možná 
není ani vidět, proto je důležité být 
nachystaný a patenu držet vždy vo-
dorovně, protože ty malé kousky by 
mohly spadnout, pokud bys s pate-
nou mával všude okolo sebe. Také je 
důležité, abys dával dobrý pozor a ni-
jak se nevrtěl, protože my ministranti 
jsme taková čestná stráž při přijímání. 
Přeji ti, ať máš vždycky radost, když 
můžeš držet patenu, a abys vždyc-
ky vnímal, jak důležitá služba to je.
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co dělá kněz nebo akolyta po skončení přijímání 
s patenou a dalšími nádobami.

purkmistra
První den měsíce lis-
topadu slavíme Slav-
nost všech svatých, 
den poté prožíváme 
památku Všech 
věrných zemřelých. 
V tyto dva dny a o ví-
kendech před a po 
těchto svátcích prou-
dí na hřbitovy davy 
lidí. Míří ke hrobům 
svých předků, kde 
zapálí svíčky, postojí, 
zavzpomínají, mnozí 
se i za zemřelé po-
modlí. Některé hroby 
však zůstávají bez 
svíček, bez květin. 

já
he

n 
Jo

se
f 

Ja
nš

ta

Uhrobu

Legenda:
1. liturgický předmět ve tvaru talířku nebo misky,  2. ministrant s loďkou,
3. nádoba na svěcenou vodu,  4. barevné okno,  5. ministrant, který nese kříž,
6. denní modlitba církve,  7. přívěsek s obrázkem Panny Marie,  8. náboženský 
obraz užívaný v pravoslavné církvi,  9. kostelní zpěvník,  10. sedátko pro kněze
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Ptá se fotograf kolegy: „Tak jak do-
padla tvá výstava v očích kritiků?“ 

„Ale, nemohou se shodnout. Prvním 
je líto filmu a těm druhým zase papíru.“
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