
Liturgický průvod
Ahoj kamarádi ve službě Pánu Ježíši,
přesuňme se z našich rybníků a kluzišť chvíli do prostoru liturgického! Někde 
ministruješ sám, někde je vás mnoho, někde liturgický průvod znáte, jinde ne, 
ale třeba na něj někdy narazíte!
Jde tedy o slavnostní průvod na začátku nebo na konci mše svaté. Můžeš ho 
zažít, když přijede otec biskup nebo při slavnostních mších nebo když přijedeš 
někam do živé farnosti, kde to je zvykem. Dnes si zkusíme tu největší slávu, do 
tvé farnosti totiž přijel biskup, tak ať máš dobře seřazený průvod! Vzhůru za 
poznáváním!

 koncelebrující kněz

asistenti biskupa 

 ceroferář se svící

 kruciferář s křížem

 navikulář s loďkou a kadidlem
 turiferář s kadidelnicí

 ceroferář se svící

 jáhen s evangeliářem

 koncelebrující kněz

ceremonář 

Milí kamarádi, v liturgickém prostoru je opravdu bezpečněji :-)! 
Příště si zkusíme, co sis zapamatoval! 
Bohem prozářené dny ti přeje 
tvůj kamarád a ministrant

biskup 

18     19

zdál se mi sen: viděl jsem vážné muže s licousy a v naškrobených náprsenkách. Vedli 
vzrušenou debatu. Viděl jsem, jak se vášnivě hádají a nakonec hlasují. byl přijat zá-

kon o zrušení otroctví. Lidská svoboda je nezadatelná, je právem každého člověka. 
Člověk už napříště nesmí vlastnit jiného člověka, člověk už nemůže být vlastněn. 
Sen o lidské rovnosti a svobodě se stal skutečností.

Snad se mi to jenom zdá, ale žiji v podivné době. Lidé se nejprve brání mít děti (antikon-
cepce), aby si mohli užívat: cestovat, sportovat, realizovat se… a když se dítě nechtěně 

(protože nechtěné) objeví, nemilosrdně je zabíjí (chtěné potraty) s omluvou, že by takovému 
dítěti nemohli dát lásku. Když se pak člověk ve svém sobectví nabaží zážitků a v samotě stárne, 

najednou chce mít děti – a ono to často už nejde. Pak pláče a křičí (jako malé děcko), že má 
přece právo mít děti. A tak si s pomocí vědy (a za tučný peníz) nechá „vyrobit“ dítě ze 

zkumavky. Ale ouha: „já jsem chtěl chlapečka a ne holčičku“, „chtěl jsem atletického 
bloňďáčka a ne malé neduživé škvrně“… a nejen to, jdeme dál: „mohl by to dítě za mě 
někdo donosit, abych si neničila figuru?“… a jsou známy i případy, že takto narozené 
„své“ dítě jeho „rodiče“ odmítli s tím, že nesplňuje jejich představy…

Tak se z domnělého „Práva na dítě“ stal obchod s člověkem. Obchod, ve kterém 
mám právo „zboží-človíčka“, kdykoli se mi zalíbí (či znelíbí), zničit-zabít. Protože se 

jedná o někoho, kdo se ještě nenarodil, sám se bránit nemůže, a navíc nepoží-
vá právní ochrany. Ve jménu svobody a „práva na volbu“ můžeš vlastnit 

a zabíjet druhého člověka… legálně a beztrestně (a za peníze daňo-
vých poplatníků). Tím druhým člověkem není otrok, ale tvá dcera, 
tvůj syn!

To není sen, to je skutečnost.
A co ty, jsi ochoten bojovat za svobodu nejen svou, ale zasazovat se 

i za svobodu druhého? Dát mu šanci? Člověk se nestane svobodným 
odhlasováním zákona, ale poznáním Krista, který přinesl život osvobo-

zením od hříchu. Makej na sobě, přijmi své povolání k životu, staň se apo-
štolem Ježíše Krista, staň se apoštolem skutečné svobody!
Panno Maria, královno apoštolů, oroduj za nás.

otec Marek Miškovský

SVOBODA nebo OBCHOD S LIDMI?

Slovo „almužna“ je cizího původu, ale většinou se bere 
jako „dar“ někomu „chudému“. Pán Ježíš na začátku své-
ho působení mluví o modlitbě, postu a almužně jako dů-
ležitých skutcích pro obrácení a dobrý život člověka.

Pokud jsi vnímavý, a to doufám jsi, tak si určitě dokážeš 
představit, že darem nemusí být jen peníze nebo jídlo 
a pod chudobou si nemusíme představit jen to, že někdo 
nemá na jídlo a na šaty.

Darem může být mnoho dalších věcí. Napadají tě něja-
ké? Ano, může to být klidně úsměv, pozdrav, fotka, po-
moc, rozhovor, ale i kamínek z výletu.

Chudobou může být zase to, že někomu schází dobrá 
nálada, má málo radosti nebo je bezradný, má strach, 

prožívá prohru, šikanu, zapomněl úkol, svačinu. Určitě 
víš, o čem mluvím. 

Dát almužnu proto může úplně každý každému. I ten, 
kdo nevydělává peníze a má malé kapesné, může třeba 
potěšit někoho, kdo prohrál. 

Chce to jedno jediné: nemyslet jen na své štěstí, nebýt 
zahleděný jen do svého života, ale být všímavý k druhým 
lidem. Chudoba druhých není často patrná na první po-
hled, někdo dokáže své problémy skrývat nebo zlehčo-
vat. Ale kdo je všímavý, pozná to a dokáže jej citlivě ob-
darovat. Třeba maličko, ale i to je dost. 

Almužna je proto dobrý skutek všímavých lidí. 

otec Jiří KaňaAl
m

už
na Říká se, 

že se máme v postní 
době modlit, odříkat si 
a dávat almužnu. Co si 
pod slovem almužna 
mám představit?

Honza, 11 let

Máš-li nějaký dotaz, napiš nám ho na e-mail: vrtak@tarsicius.cz
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