Rytířské prázdniny

Být rytířem

Foto: Martina Řehořová - Člověk a víra

Toto číslo je věnováno rytířům a rytířství. Jistě každý z vás už viděl nějaký film o udatných rytířích nebo o nich četl různé poutavé
příběhy. V pohádkách se to rytíři jen hemží. Kdo by se s ničím takovým nesetkal, byl by hodně ochuzen. Ke správnému klukovi patří
při různých hrách i nějaký šrám uštědřený v zápalu boje. Přitom
v nasazení, v němž chceme vítězit, může sehrát svou roli i bezděčné
ztotožnění se s nějakým rytířem. Dnes jich je navíc v počítačových
hrách habaděj.

Ahoj kamarádi ministranti,
právě otevíráte letní speciál, který jsme věnovali rytířům a rytířství. Že to není jen téma z dávné minulosti,
ale má svoje místo i dnes, se můžete přesvědčit v našem
komiksu. Povzbuzení pro letní dny posílá otec biskup
Václav Malý, o desateru rytíře si můžete přečíst na straně 4–5. Nezapomněli jsme ani na novodobý rytířský
turnaj, proto se podíváme na letní olympijské hry.
Místo rychlých kol půjdeme tentokrát po svých, ponoříme se do světa deskových her, o které můžete soutěžit. Přečtete si o neskutečném životě a odvaze rytířky
Johanky z Arku a zásluhách obdivuhodného panovníka
rytířské doby Karla IV. V naší cestovatelské rubrice vás
pozveme na jeden opravdový hrad, který stavěli středověcí rytíři.
Představíme vám vítěze velké soutěže k Roku milosrdenství v krátké reportáži z prohlídky letecké základny,
nechybí ani slibovaný let vrtulníkem.
Krásné prázdniny plné zážitků a sluníčka
vám všem přeje redakce

Pro křesťana není rytíř hrubým bojovníkem,
který okolo sebe mlátí hlava nehlava. Máme
příklad mnoha statečných křesťanů, kteří
beze zbraně hájili svou víru a přitom nepodlehli zlobě a nenávisti vůči těm, kdo jim ubližovali a vysmívali se jim. Správný rytíř podle
příkladu Ježíše je ten, kdo se dovede postavit na obranu slabého. V minulosti k dobrému vychování rytířů patřilo pokleknutí před
králem nebo vznešenou dámou. Pokleknutí bylo znamením úcty. S rytířskou ctí bylo
spojeno vědomí, že vítězství v boji neznamená poraženého ponižovat a jím pohrdat.
Vy, ministranti, sloužíte při různých bohoslužebných příležitostech okolo oltáře,
a tím jste více na očích ostatním. Máte tak
možnost už svým vystupováním ukázat, jak
jedná správný rytíř. Uctivý k druhým, pokleká v klidu před Ježíšem, modlí se za ty, nad
nimiž má jistou převahu v nadání, zručnosti,
dovednostech, umí zachovat přívětivou tvář.
Velikým uměním je schopnost přenášet důstojné způsoby služby u oltáře do každodenního života. To vám i sobě ze srdce přeji.

Bohoslovci zvou mladé
muže a ministranty od 17 do
40 let, kteří hledají své životní povolání, na duchovní
cvičení VIA (latinsky cesta).
Koná se 8.–12. srpna 2016 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Vojtěch Janšta, spirituál
Biskupského gymnázia v Ostravě. Mottem je: „Já jsem cesta, pravda
a život.“ (Jan 14, 6) Zváni jsou všichni, kteří hledají svoji životní cestu,
chtějí prohloubit modlitbu, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další
krok. Zveme i ty, kdo jsou ochotni na krátký čas zanechat svých povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem.
Info a přihlášky na http://www.knezskyseminar.cz/via/.
za organizátory
Dominik Kovář, bohoslovec

Trávíš čas u počítače?
Tak se pojď naučit programovat!

Mons. Václav Malý,
titulární biskup marcelliánský
a světící biskup pražský

www.signaly.cz a časopis Tarsicius připravují seminář pro mladé začínající programátory. Celý kurz
bude pro zájemce zdarma s tím, že na konci kurzu
budou mít za úkol společně naprogramovat konkrétní funkcionalitu pro www.signaly.cz, případně
jiný křesťanský web.

Předpoklad:
max. počet kurzistů: 10–12
forma: 5–6 víkendových setkání (sobota + polovina neděle)
doporučený věk: 14–22 let
zahájení: podzim 2016
místo školení: vybereme podle preferencí kurzistů
programovací jazyk: php (Nette)
V současné době probíhá zjišťování zájmu. Pokud
bude zájem malý, kurz se konat nebude. Zájemce
proto prosíme, aby se nám přihlásili předběžně už
nyní, abychom měli představu, jak a zda kurz uspořádat. Prosíme, pošlete nám své jméno a příjmení, věk,
bydliště a zda (případně jaké) máte zkušenosti s programováním na mail signaly@signaly.cz. Děkujeme.

Motivace pro tebe:
Práce pro rozsáhlý a zajímavý projekt
signály.cz (z hlediska rozsahu, funkcionalit, problematiky atd.), získání nových
zkušeností, kontaktů, praxe, značné
zvýšení uplatnění na trhu práce s nadstandardním platovým ohodnocením.
Schopným kurzistům bude po absolvování kurzu nabídnuta dlouhodobá placená Kurz realizuje spolek signály.cz, z.s., a časopis Tarspolupráce na projektu www.signaly.cz. sicius za podpory Renovabis. www.signaly.cz/
kurznette

Hlavu
vzhUru!
otec Marek Miškovský
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Řekl jsem ve své smělosti: „Nic už mnou nepohne!“
Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí;
sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
(Žl 30 (29) 7–8)

Na člunu
s „marnotratným“
Ježíšem

Foto: lassedesignen - Adobe Stock

Vyrazil jsem na výlet na kole – poctivém, žádný ten švindl s přídavným motorkem. Cesta příjemně ubíhala, až přišel velký kopec. Zabral jsem, leč síly rychle docházely, ukázala se chybějící
kondička. Už jsem si říkal, že to snad vzdám, když za sebou slyším takové to šustění, otočím se
a vidím borce, jak rytmicky ukrajuje metr za metrem a s každým šlápnutím se přibližuje. Když mě
míjel, zpomalil, usmál se a nezadýchaným hlasem pravil: „Pojď do háku, vytáhnu tě.“ A když po
pár metrech viděl, že ani to nepomůže, sáhl do kapsy a hodil mi špagát, mrknul a řekl: „Chyť se“.
Jakoby mi narostla křídla. Šlapalo se mi lehce. Začal jsem si jízdu užívat, rozhlížet se kolem sebe,
i myšlenka na to, jak jsem dobrý, přišla. Až jsem se zapomněl a špagát pustil… Kamarád – borec
mrknul dozadu, zamával mi a šustě se vzdaloval.
Říkám si, šlápni do toho, dožeň ho (nebo aspoň neztrať z dohledu), ale kus pod vrcholem jsem
už nemohl a zastavil…
Být muž znamená nejen makat z plných sil, ale i pokorně uznat, že bez pomoci Boží cíle nedosáhneš. Nezapomínej na to ani o prázdninách.

Duchovní cvičení VIA
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RAFT

camp 2016
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Křesťanský camp pro mladé (16 – 25 let) se uskuteční 7.–12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Součástí programu jsou katecheze, diskuse, workshopy,
společná modlitba, zajímaví hosté a mnoho dalšího.
RAFT čerpá inspiraci z akcí, jako jsou JUMP, ENTER camp, nebo RUNWAY. Letos se koná už potřetí.
Jeho smyslem je dát mladým lidem možnost setkat
se nově s Bohem, poznat nové přátele a něco nového
(i zábavného) zažít.
Hlavním biblickým textem, který nás bude provázet
letošním campem, je podobenství o marnotratném
synu (Lukáš 15, 11–23). V souvislosti s probíhajícím
Rokem milosrdenství chceme rozjímat nad tím, jak
je Bůh vůči nám dobrý, až „marnotratný“ svým milosrdenstvím, a jak na Boží dobrotu ve svém životě
odpovídáme.
Další informace a přihlášky: mladez.ado.cz, www.
facebook.com/raft.krestansky.camp/
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