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Vzpomínka na otce biskupa
Bydleli jsme na vesnici ve východních Čechách. Ráno bývala mše svatá každý den
v sedm hodin. My ministranti jsme se střídali
ve službě při oltáři. Měli jsme hodného mladého pana faráře.
Na vesnici bývala škola, fara a kostel blízko
sebe. U nás vytvářely vlastně ulici: kostel,
fara a škola. Když děti ráno čekaly, než pan
řídící (ředitel školy) otevře dveře, to bývalo ve tři čtvrtě na osm, hrál se fotbal. Jedna
brána byla na vratech školy, druhá na vratech fary. Jedni byli „Sparta“, druzí „Slavie“.
Boje byly neúprosné!
Jednoho dne jsme
v sedm hodin ráno
čekali v sakristii na
pana faráře. Nešel a nešel. Když
už bylo půl osmé,
šli jsme jako ministranti před faru
a mě napadla písnička,
kterou
tehdy znala celá
škola:
„Víťoušku náš,
copak děláš,
děti jdou do školy,
tys ještě v posteli,
o nic nedbáš.”
Pan farář se jmenoval Vítězslav
a pan řídící a pan
učitel byli jeho

přátelé a říkali mu „Víťo“. My jsme zpívali,
dokud pan farář neotevřel okno. Byl skutečně ještě v pyžamu. Zaspal. Volal: „Už jdu, už
jdu.“
Ve dveřích školy stál pan řídící a pan učitel
a velice se smáli, jak všechny děti přestaly
hrát fotbal a přidaly se k nám a všichni zpívali: „Víťoušku náš, copak děláš?”
Pan farář přišel dolů, všechno ztichlo. On se
omluvil a řekl, že mše svatá už dnes nebude, ať jdeme do školy. Už bylo pár minut do
osmé.
Pan řídící si mne potom zavolal před tabuli
a řekl: „Kdopak na to přišel?“ Řekl jsem mu:
„Nevím.“ „Ale tys dirigoval.“ Řekl to vážně
a já jsem myslel, že budu potrestán. Ale nic
se mi nestalo.
Když jsem vyrostl, pan řídící i pan učitel se
na mne vždycky smáli a říkali: „Pěkně jsi tehdy dirigoval. To jsme se nasmáli, i když jsme
chtěli udržet kázeň a museli jsme na vás být
přísní, přece jsme se tehdy moc pobavili."
Pan farář, pan řídící i pan učitel už zemřeli.
Já jsem biskupem a je mi 65 let. Ještě jsem
nezaspal. Ale co kdyby?!
To byste se možná nasmáli!
Dobré jitro, moji milí ministranti!
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Formule 1

Rád bych vám za celou redakci ze srdce poděkoval
za podporu a pomoc s vydáváním časopisu Tarsicius pro ministranty. Díky vašim dobrovolným
příspěvkům může časopis Tarsicius začínat s Boží
milostí již svůj dvacátý rok. K tomuto číslu Tarsicia
jsme si dovolili přiložit složenku s prosbou o váš
finanční dar. Chtěli bychom zdůraznit, že dar není
v žádném případě podmínkou pro odebírání časopisu. Pokud vaše finanční možnosti nedovolují
nás podpořit, prosím neodhlašujte časopis, jsme
rádi, že našim čtenářům působí radost a pomáhá
v jejich ministrantské službě. I přímluvná modlitba
za naše dílo nebo mše svatá sloužená za redakci
a čtenáře Tarsicia bude bezesporu krásným darem
a zásadní podporou v naší práci.
I my na vás ve svých modlitbách myslíme a svěřujeme všechny své čtenáře a dobrodince přímluvě
našeho patrona svatému Tarsiciovi.
S díky za naši podporu
a s přáním požehnaného Svatého roku
Štěpán Pospíšil
šéfredaktor
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Exerciční dům
v Českém Těšíně nabízí

Chtějí, aby se v boxech dělaly během závodu exkurze, propagační projížďky
na tříkolkách, rozhovory! To si snad dělaj’ legraci… nebo se zbláznili.
Nakoukl-li jsi někdy do boxů (stání jednotlivých stájí) Formule 1, viděl jsi mozek a srdce bijící pro
vítězství – cíl, kterému je vše podřízeno. Je tu zázemí, příprava, ladění. Během závodu pak on-line
kontrola závodníka, průběžné vyhodnocování, v případě problému přesná diagnóza a kvalifikovaná rada, rozhodnutí, příkaz a poslušnost závodníka na trati. Tady
se vytváří strategie, střeží tajemství osvědčených postupů (know-how). Odtud
na veřejnost nesmí proniknout nic, než pár fotek týmu, jak vyměňuje pneumatiky
a po vítězství společné foto. V boxech musí panovat poslušnost
a spolupráce: všichni za jednoho, jeden za všechny.
Tvým boxem je kostel, místo, které střeží sám Bůh ve
svatostánku – srdce bijící pro tvé vítězství. Poskytovaný servis jsou svátosti. To není místo pro bloumání mysli ani k unuděnému posedávání. Zapomeň na
nesmyslné tanečky, soustřeď se na vítězství. Jedeme
na mnoho kol, jedeme o víc než Grand Prix. Jedeme
o věčnost!
Zajeď do boxu, nech si udělat kvalitní diagnózu, vyměň nejistá
měkká kola za pořádný dezén. A s novým odhodláním na trať. To je
postní výzva.
Maria, Matko milosrdenství, přijmi mne do vítězného týmu!
otec Marek Miškovský

Postní
duchovní
obnovu
pro MINISTRANTY
od 14 let
V termínu: 12.–14. 2. 2016
Doprovází P. dr. Radoslav Skupník
Zahájení je v pátek 12.2. v 18:00 hod.
(ubytování mezi 15:00–18:00 hod.)
Obnova končí poslední den obědem.
Cena této dvoudenní duchovní
obnovy je 900,- Kč

Foto: adimas - Dollarphotoclub

Foto: Jitka Marklová - Člověk a víra

V tomto čísle bychom rádi vzpomněli na otce biskupa Jiřího Paďoura, který nás opustil 11. prosince 2015. Zemřel v hospici sv.
Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích po krátké nemoci zaopatřen svatými svátostmi. Pravidelně přispíval do Tarsicia svými
pozdravy ministrantům, připomeneme si jeho slova z březnového
čísla 2009. Vyprošujeme mu věčné
nebe a z celého srdce děkujeme za
jeho službu.

Milí rodiče, kněží,
čtenáři a přátelé
časopisu Tarsicius!
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Zájemci se mohou hlásit na e-mail:
faratesin@centrum.cz,
nebo na tel. č.: 737 930 713
Podrobnější informace na webu:
http://exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz, nebo: www.farnost-tesin.cz
Exerciční dům
Masarykovy sady 24,
737 01 Český Těšín
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Na hodině matematiky:
„K rybníku přišlo jedenáct
hochů. Sedm z nich má od
rodičů zakázáno se koupat.
Kolik jich je ve vodě?“
„Jedenáct,“ odpoví žák.
Vtipy ze školy byly použity z knížky
Nezbedův humor 5
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