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palladium
země České

.

to pravé slovanské dobrodruzství

J

e radost moci hledět do minulosti protkané postavami
svatých, kteří v bouřích bratrovražedných bojů stáli pod
korouhví kříže, aby ze situací záporných svým křížem získali pro nás plus. Podíváme-li se ale na úplný úsvit, zahlédneme malý kousek slitiny kovu, který ukazuje křesťanství
v jeho kráse vtělení.

Foto: wikipedia.org

vzývali mocnou přímluvu Matky Boží.
Pod ochranu Tvou se utíkáme…
Až se vypravíš do Staré Boleslavi
a budeš se modlit před tímto obrázkem,
vzpomeň na svaté, kteří se ho dotýkali: Cyril a Metoděj, Ludmila a Václav, Jan
Nepomucký, Jan z Jenštejna, Karel I. Rakouský, Josef Beran a mnozí další. Nemáš chuť stát se jedním z nich? Začít je
lehké: Pod ochranu Tvou se utíkáme…

..

Do země České přichází se křtem
Bořivoje a jeho svaté ženy Ludmily dar
misionářů, malý kovový reliéf Matky
Boží s dítětem. Tento rodový obraz, po
smrti sv. Václava ztracený, se po staletích podivuhodně vynořuje, aby se stal
ochranným obrazem celé země České.
Ač přeléván, nese v sobě původní slitinu – korintskou měď, v našich zemích
neznámou. Po staletí přicházejí lidé do
Staré Boleslavi, aby před tímto obrazem

Soutezní úkol:

otec Marek Miškovský

SOLUňští bratři

Ministrantům bych však rád
ukázal na jejich odvahu důvěřovat Kristu, s nímž prožili nečekané životní dobrodružství. Obdivuji jejich velkorysost, protože
nehledali své výhody a cíle, ale
dali všechny své síly a všechen
čas do služby Kristu a šíření jeho
evangelia. Nelekali se žádných
překážek, když měli pohanům
pomáhat v poznání Krista, přivést je k víře a naučit je žít jako
Kristovi přátelé.
Každý ministrant může i dnes,
po 1150 letech od jejich příchodu na Velkou Moravu, být žákem slavných věrozvěstů. Od

Jsou o nich filmy i televizní dokumenty, počítačové hry a komiksy,
pexesa a omalovánky. Pořádají se
o nich vědecké kongresy a muzejní
výstavy, ale i výtvarné soutěže pro

děti, CM-caching a kvízové soutěže (www.velehrad.cz). Prostě není
problém se s nimi seznámit, objevit
jejich úžasné dílo a životní dobrodružství.

Foto: Michal Maňas-cs.wikipedia.org

O

svatých bratřích Cyrilu a Metoději se
v poslední době vynořilo mnoho knih
pro dospělé i děti.

nich se může naučit důvěřovat
Kristu a žít jako jeho přítel,
přivádět k němu kamarády, aby
i oni mohli uvěřit. Předávat víru
a přivádět do společenství církve není lehké, ale stojí to za to.
Co kdybys to zkusil i ty? Kdo
není sobec, rozdává ze své víry
těm, kteří ji nemají. Při tom sám
vyroste ve víře, možná vyroste
i v apoštola a snad jednou pocítí
i povolání ke kněžství, aby se tak
dal do služby Kristu naplno.

Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký
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