It´s my job

Proč ministruješ? Proč to děláš? Někteří
po takových otázkách kladených spolužáky
mírně znejistí, pokrčí rameny a snaží se převést hovor jinam. Další se budou snažit své
jednání vysvětlit soucitem se starým panem
farářem nebo snahou poslechnout babičku.
Jiní pak tím, že mezi ministranty jsou v dobré partě, odvážnější možná poodkryjí karty
tím, že se přiznají k Ježíši Kristu a k víře v něj.
Vnímáme pak ministrování jako vyznání víry, nebo naopak jako její zapření. Ale
je to skutečně tak? Není na začátku něco
zásadnějšího, totiž skutečné vyznání, nebo
zapření skrze naše skutky?
Bez ohledu na naše cesty k ministrování,
můžeme tuto službu (minister = služebník)
brát jako jistý druh práce za odměnu, kterou nám může být třeba dobrý pocit nebo
vykoupení našich lumpáren, a přitom nevnímat, komu sloužím. Ne panu faráři, dobrým
vztahům v rodině, svému uspokojení, ale samotnému Kristu! V tom, jak mu sloužím,
vyznávám svou víru (nebo nevíru) v jeho
skutečnou přítomnost. Svým lajdáctvím,
ale i každým hříchem říkám: „Neznám toho
člověka… Ministrování je pouze můj džob!“
A srdce, které nehoří pro Krista, které je
najaté pouze za mzdu, se k němu nepřizná.
Pros Marii o lásku k Ježíši, ze které pramení věrnost. Vytrváš-li s ní stát pod křížem, stane se tvou matkou.
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Šikovný ministrant
A najednou koukám, že ten můj dobrý
bratříček stojí jaksi velmi blízko u pana faráře,
byl opřený o jeho pluviál a ve stoje spokojeně
spal. Jen když se obracel list, podíval se, jak je
to ještě dlouhé, a pokračoval ve spánku. Velmi jsem ho za ten výkon obdivoval. Mně se to
v životě nepodařilo, spát ve stoje.
Jen ještě malou poznámku – ten můj malý
bratříček má už také švarně přes 50 let a je
děkanem v Mariánských Lázních. A dnes vím,
že i tím spaním tehdy vydával svědectví o víře,
která u nás doma byla normální a za kterou se
nám někdy naši spolužáci smáli.

Všechno dobré
a vytrvalost ve službě Vám přeje
+František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský
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Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci se Sekcí pro mládež České
biskupské konference uvedlo trh knižní novinku – Katechismus katolické
církve pro mladé – YouCat. Veřejnosti knihu 11. dubna 2011 představil arcibiskup Dominik Duka OP, P. Jan Fatka a P. Vít Zatloukal. Vydání katechizmu
zaštítil sám papež Benedikt XVI, který k této publikaci napsal předmluvu.
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Mazánci
Mazáci
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Tyto barevné kostičky, ve kterých jsou čísla stránek, vám, milí kluci, mají napovědět, komu jsou příslušné stránky určeny především.
Tudíž například zelená kostička značí, že jde o společné stránky.
Tož tak. Jasné? Zdraví vás váš grafik Petr. Ad Honorem Jezu
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ilí ministranti a všichni, kteří čtete Tarsicia, po delší době vás chci zase pozdravit z naší „černé“ Ostravy a popřát vám
vše dobré. Je to už hodně dávno, kdy jsem ministroval jako vy, ale přesto rád na tu dnes již
vzdálenou dobu vzpomínám. Zvláště vzpomínám o Velikonocích a hned vám řeknu proč.
Teď, když jsem v biskupské službě, mám
zejména ve velikonočním triduu kolem sebe
zástup ministrantů. A právě tehdy si vzpomenu na svá ministrantská léta. Náš pan farář měl na starosti čtyři farnosti a o svátcích
jsem ho všude doprovázel, protože jiného
ministranta neměl. Vlastně ještě jednoho,
a to byl můj o 6 let mladší bratr.
No a ta vzpomínka: Stalo se to při jedněch obřadech na Bílou sobotu, ještě před
liturgickou reformou. Všechno bylo tenkrát
latinsky, a někdy i dost dlouhé. Bratr byl ještě
malý, bylo mu asi sedm let, a při liturgii toho
ještě moc neuměl. Takže sloužil tak trochu
jako „stoleček“, na který jsem dal to, co jsem
nepotřeboval, abych měl volné ruce pro další
činnost. Věřte, naběhal jsem se tehdy docela
hodně. Pan farář se modlil modlitbu nad křestní vodou, a ta byla opravdu na několik stránek.
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Na internetu vznikly nové stránky www.jsemkatolik.cz, kde nalezneme
vyznání z víry v Ježíše Krista mnoha českých osobností. „Víru nestačí žít
v uzavřené komunitě. O víře musí svědčit náš život a své životní postoje musíme obhájit ve společnosti 21. století,“ říkají organizátoři projektu.

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře

Vážení mladí sportovci!
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Je vaše sportovní povaha stále neklidná a chtěli byste spolu s kamarády ukázat svého bojovného ducha i tento rok? Pokud ano,
máme pro vás řešení! V sobotu dne 18. června 2011 v Praze-Dolních Počernicích se uskuteční velká sportovní akce SKAM (Setkání
křesťanské aktivní mládeže). Jedná se již o šestý ročník! Jde o klání
ve třech sportovních disciplínách (florbalu, fotbalu a volejbalu) a vítězové získají putovní pohár. Kromě tělesné aktivity se můžete těšit
na nové kamarády, atletické souboje, bohoslužbu a večerní grilování! Více se dozvíte na www.iskam.cz.
Těšíme se na vás osobně, na vaše družstva a na vaše sportovní výkony!
Organizátoři SKAMu

