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Spolu u oltáře
Milí ministranti, redakce časopisu
Tarsicius mě požádala, abych vám
krátce vyprávěl o každodenní biskupské službě. Ta je hodně různorodá,
ale přesto si myslím, že její základ už
dávno znáte.
Nejlépe ji pochopíte při své vlastní službě u oltáře, když budete sledovat kněze při
mši svaté, při proměňování, když mu budete pomáhat při udílení svatého přijímání
nebo s ním připravovat adoraci. Biskup je
pomazán v apoštolské posloupnosti mezi
nástupce apoštolů, kněží ho ve farnostech
zastupují a všichni máme dohromady různé
úkoly – na biskupství, ve farnosti, v kostele,
v nemocnici, ve škole a podobně. Podstata,
zdroj i cíl naší služby je však právě u oltáře. Tam, kde je biskup a kněz, tam se udílejí

svátosti, tam žije Církev a tam v ní působí
Duch Svatý.
Jistě znáte hodně kněží, kteří mají různé vlohy a talenty. Jeden je dobrý řečník,
k druhému chodíte rádi ke zpovědi, třetí se
vám věnuje ve volnu a hraje dobře fotbal.
Nikdy však nezapomínejte na to, co dělá
kněze knězem a biskupa biskupem – sloužení mše svaté, odpouštění hříchů, udílení dalších svátostí a hluboká modlitba za všechny,
kteří jsou mu svěřeni. I když je kněz starý
a nemocný, i když slouží mši svatou v soukromí a neopouští byt, stále je plnohodnotným knězem.
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nedostatkem. Vím, že jich Pán hodně povolává právě mezi vámi, ministranty. A tak se
za vás modlím, abyste své povolání správně
rozpoznávali, aby ti z vás, kteří Pánovo volání ke kněžství uslyší, se nebáli za Ním touto
cestou jít, a ostatní, aby je co nejvíce podporovali a pomáhali jim v tom.
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Srdečně vám k tomu žehnám od královéhradecké katedrály Svatého Ducha a i já vás
prosím o vaši modlitbu.

Kvůli této jedinečnosti kněžského povolání je potřeba, abychom se stále modlili za
nové kněze. Aby naše duše netrpěly jejich
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Připravujeme se na Vánoce. Narození Ježíška. Bůh se stal člověkem…
Bůh, nebo člověk(?!), ale Bůh a člověk? Bůh, který má podobu člověka; nebo člověk, který získal božskou sílu? Lidské a božské je v Ježíši
jedno, je zcela Bůh a zcela člověk, jedním slovem Bohočlověk!
To se vymyká naší zkušenosti. Když se snažím být
svatý já, je to jako dvě koleje: moje lidská snaha
a Boží milost. Dvě koleje, které se setkají v nekonečnu – v Bohu ve věčnosti. Nesnažím-li se, vzdaluji
se od Boží milosti, koleje se rozbíhají a já nikam nedojedu, sejdu z cesty, spadnu z kolejí.
V Ježíši je vše zcela lidské a zároveň božské. Jedno nezničí ani neumenší druhé. V něm se dvě pomyslné koleje slévají vjedno: nekonečno a věčnost
se uskutečňují v prostoru a čase. Ježíš je skutečně
Kristus, a proto Jeho smrt je naší záchranou a Jeho
zmrtvýchvstání pozvednutím (zbožštěním) člověka.
Připravujeme se na Vánoce. Narození Ježíše nás
vyzývá ke zbožštění, učinění božským všeho, co konáme. Jak ale udržet naše lidské touhy souběžnými,
rovnoběžnými s milostí Boží? Jako jsou koleje připevněny na pražcích, jež jsou podbíjením vpraveny
do štěrku železničního svršku, který v náspu či v zářezu překonává pozvolným sklonem výškové rozdíly, tak i ty máš v životě spojnice s Bohem: modlitbu
a svátosti a navrch příklad svatých, kteří uskutečnili
jízdu po koleji lidskosti, opírajíce se o milost Boží.
Pros o přímluvu svaté: Lucii, Mikuláše, Ambrože,
Štěpána, Jana od Kříže, ale na prvním místě Pannu
Marii, jejíž neposkvrněné početí si připomínáme.

Dvě

Pane, kdo jste?“
„Jsem zloděj.“
„A proč jste tak malý?“
„Já jsem kapesní zloděj.“

koleje

Jan Š.
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Barvínek

prosinec

Ahoj holky a kluci! I v předvánočním čase pro vás připravujeme Barvínek
na Radiu PROGLAS. Těšíme se na vás každé úterý od 16.00 hodin nebo
v sobotu od 9.30.
4. prosince se v Barvínku podíváme na to, co je to advent. Zjistíme, jak a proč
jej slavíme dnes, a také jak jej prožívali lidé v minulosti. Popovídáme si se sv. Mikulášem, andělem a čertem.
11. prosince se budeme soustředit na češtinu. Zavzpomínáme na rozhovor
s bohemistou Janem Táborským.
18. prosince nám začíná zima, a proto i Barvínek bude zimní. Podíváme se, jak
vypadá zima na druhé polokouli, a taky třeba na to, jak prožívají zimní období
lidé na ulici.
25. prosince na Boží hod se dozvíte, jak tráví Vánoce pracovníci z Proglasu,
ale také lékaři a děti v nemocnici či vojáci na misi.
Zábavný poslech vám přejí nově Bětka a Romča!

