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Ahoj kamarádi!
Jak se vám vede? Všechno kvete jako o závod. Když jdu cestou domů, vidím
pokaždé kvést jiné kytičky. Těsně před Velikonocemi jaro začalo a hned o
Velikonocích bylo takové teplo. Brzo porostou
jahody,
mňam!
Jednou jsem natrhal babičce pro radost voničku
pampelišek,
ale
než jsem je stihl donést domů, uvadly. Pampelišky
asi nebyly tou
pravou volbou, příště natrhám jinou květinku. Co
budete dělat o
prázdninách? Vždyť je před námi už jen měsíc a půl školy. Moc se těším na
výlety a na tábor! Letos se rozhodně nudit nebudu. A i kdyby, knížka nudu
zažene. Ale nebudeme
předbíhat. Slyšel jsem, že se plánuje
farní výlet, tak snad
vyjde hezky počasí! Někteří z vás prý
na konci dubna zase spali
v pastoračním centru, to muselo být
bezva. To co tam zažili
se dočtete dále. Jestli si dobře
vzpomínáte, v minulém
čísle
jsme
se něco
dozvěděli o
Jeruzalému. Tentokrát nás čeká taky jedno velmi známé, prastaré, zajímavé
středmořské město. Kluci by ho mohli znát pro silné vojsko, které dokázal
přemoct snad jen Asterix s Obelixem, a to jen v komixu. A slečny určitě
můžou obdivovat krásné účesy, šperky a tajemné vůně bohatých obyvatelek
tohoto starověkého města. A ještě jedna zajímavá nápověda. V tomto městě
leží jeden pidistáteček. Jeho velikost je jako dvě fotbalová hřiště. Už víte jak
se jmenuje tento stát a město, ve kterém leží? Je to Vatikán a Řím, který je
hlavním městem Itálie. Pokud jste zvědaví, co bude dál, sedněte si do křesla
nebo se zachumlejte pod peřinku a ponořte se do ulic Říma!
Už vás víc nebudu vyrušovat a brzy vám zas napíšu!
Váš Tomík

ŘÍM
Naše putování začíná na Campus Vaticanus, vatikánských
polích, kde podle vyprávění by měl být hrob sv. Petra,
apoštola Pána Ježíše a také prvního papeže. Na tomto místě
byl postaven starodávný kostel, takový byste u nás v Čechách
marně hledali, byl totiž ze 4. století. O pár set let později, zde
nechali vystavět vatikánský palác. Jak už možná víte, hlavním
obyvatelem tohoto paláce je Svatý otec, papež. Jak určitě
většina z vás alespoň tuší, teď máme za papeže Benedikta
XVI. (šestnáctého). Stát Vatikán má svojí vlastní poštu,
lékárnu a dokonce i rádio a televizi. Je tak malý a přitom tak

silný! Jeho vojsko se skládá z vybraných mužů, kteří se narodili ve Švýcarsku a nikde
jinde! Tato armáda ale nikdy s nikým neválčí, jejím úkolem je hlavně chránit papeže.
Vojáci nosí takové veselé žlutomodré oblečky a přilbu s červeným chocholem. Skoro
vypadají jak, kdyby přišli z dávné minulosti. Vatikán je jedním z nejdůležitějších míst
pro katolíky.
Jak jste už pochopili, Vatikán leží ve městě Řím.
Název Řím pochází z latinského Roma. Často se mu také
říká věčné město. Řím se rozkládá na sedmi pahorcích a
podle legendy byl založen dvěma mladými muži, které
vychovala vlčice. To je jen pohanské vyprávění, pro nás
křesťany je ale důležitější něco jiného. A co? Řím byl
jedním z prvních míst, kam se nejrychleji donesla zpráva
o Pánu Ježíši a jeho učení, ale kde taky byli první
křesťané nejvíce pronásledováni. Prvním, kdo chtěl víru
na toto území přinést, byl svatý Pavel. V Bibli dokonce
můžeme najít dopisy, které do Říma napsal. Císařovi se
to ale nelíbilo, a tak všechny křesťany na území Říma
pronásledoval. Věřící se proto často ukrývali. A když
chtěli společně slavit bohoslužbu, scházeli se v podzemí,
v tak zvaných katakombách, a nebo po setmění někde daleko za městem. Nebyl to
lehký život. Asi nejhůře na tom byli křesťané za vlády krutého císaře Nerona, který se
rozhodl zapálit Řím. A potom z toho neštěstí obvinil právě křesťany. Spousta z nich
byla uvězněna a byli posláni do Kolosea, kde se museli bránit divokým šelmám. Hodně
jich umřelo, než bylo křesťanství v Římě povoleno. Tím císařem, který dovolil
křesťanům vyznávat svoji víru byl Konstantin. Jeho maminka byla sv. Helena. Podle
vyprávění našla místo a dokonce i kus kříže, na kterém byl Pán Ježíš ukřižován. Pokud
se někdy vydáte do Říma, určitě navštívíte spoustu krásných míst. Římem protéká řeka
Tibera. Tato řeka byla velmi důležitou obchodní cestou, kudy se převáželo ovoce a
spousta jiných potravin. Na řece Tibeře můžeme najít spoustu mostů. Papež dostává
titul Pontifex maximus tedy stavitel mostů. Není jisté, jestli to byl právě on, kdo se v
minulosti měl o mosty starat. Myslím, že tento výraz měl znamenat, že je to člověk,
který staví mosty mezi lidmi. Snaží se o to, aby mezi nimi nebyly nesváry a aby
dokázali žít společně, i když jsou třeba na různém břehu.
Často od starších můžete slyšet přísloví: „Všechny cesty vedou do Říma“. A proto,
bude-li to jen trochu možné, se tam určitě někdy vypravte! Mají tam dobrou zmrzlinu :-)

SPANÍ V PASTORAČNÍM CENTRU SV. TOMÁŠE
Ahoj! Na spaní v PCSvT nás
Tadeáš, Sára, Klárka, Jakub,
různé hry, jako třeba že jsme
jsme dělali celý týden a pak jsem
ve 21 hodin jsme šli spát. Před
různé příběhy. Ráno jsme vstali,
nás přijeli rodiče. Bylo to pěkné.

přišlo sedm: Anička,
Ondra a já. Hráli jsme
nahrávali do mikrofonu, co
si nahrávky pouštěli. Asi
spaním nám Michal četl
sbalili se a po snídani pro
Noemi Bláhová

