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Dar pro papeže
Se slovy papeže Františka se můžete setkávat denně díky české
redakci vatikánského
rozhlasu na www.radiovaticana.cz nebo
každý den v 20.45 na
Radiu Proglas, které
vysílá jeho čtvrthodinový pořad.
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Milí ministranti a všichni čtenáři
Tarsicia,
nedávno se mě kdosi zeptal, kolik jsem v životě potkal papežů.
Možná to bude zajímat i vás. Jednak chci sdělit, že za svého života
jsem zažil Pia XII., pak „kouzelného dědečka“ Jana XXIII., po něm
přišel Pavel VI., kterého následoval Jan Pavel I. Tyto papeže jsem
mohl sledovat jen díky vysílání Vatikánského rozhlasu, ale živě jsem
je nepotkal, protože v době komunistického režimu nebylo možné
vycestovat do zahraničí, a aby papež přijel k nám, to bylo naprosto
nemyslitelné.
Situace se změnila rokem 1989, kdy po svatořečení Anežky České i v naší zemi nastal
obrat ke svobodě. První osobní setkání s papežem bylo 22. dubna 1990, kdy Jan Pavel
II. navštívil naši zemi. Ve stejném roce jsem
se s ním potkával denně během celého října
při zasedání biskupské synody v Římě. Pak
se uskutečnily další návštěvy Svatého otce
v naší zemi a příležitostí pohovořit si s papežem byly také návštěvy biskupů „Ad limina“, kdy je každý biskup Svatým otcem přijat.
Velmi pěkné setkání s Janem Pavlem II. bylo
v rámci předání vánočního stromu z našich
Beskyd v roce 1999.
Pak přišly chvíle s papežem Benediktem
XVI., jak při jeho návštěvě v naší zemi, tak
při návštěvě Ad limina, ale i při generálních

audiencích na Svatopetrském náměstí v rámci různých poutí. Velmi mne potěšilo, že jsem
měl možnost jej navštívit i letos v září, kdy
jsme u příležitosti Svatého roku milosrdenství pořádali do Říma diecézní pouť ke Svatým branám. Přijal nás spolu s otcem kardinálem Vlkem ve svém domečku ve vatikánských zahradách a bylo to moc milé setkání.
Je mu už skoro 90 let.
A poslední papež, o kterém musím psát, je
současný papež František. S ním jsem se setkal osobně dvakrát, jednou při oné pravidelné návštěvě Ad limina, kdy Svatého otce
informujeme o situaci v naší vlasti, a při již
zmiňované diecézní pouti, kdy jsme se zúčastnili středeční generální audience, při níž papež pravidelně krátce pohovoří s přítomnými
biskupy. I když to byly možná dvě tři minuty,
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vycítil jsem jeho okamžitou otevřenost a blízkost. Daroval jsem mu medaili svaté Hedviky, patronky naší diecéze, kterou papež zcela
spontánně políbil a ujistil mě o modlitbě.
A tak jen závěrem: Všichni papežové, ti
současní i ti z mého mládí, jsou úžasní lidé
a každé setkání s nimi bylo velikým povzbuzením. Věřím, že je to Duch Svatý, kdo vede
kardinály při volbě nového papeže v konkláve, jak tomu nasvědčuje i mnou zmíněný výčet vynikajících osobností na Petrově
stolci. A i když se každému nepodaří setkat
se s papežem, může se díky médiím setkat
s jeho slovem, s jeho příkladem a pocítit ono
povzbuzení, kterým chce papež pozvednout
víru každého z nás.
+František V. Lobkowicz
Biskup ostravsko-opavský
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Jiskra
Byl pohotový, měl přiléhavé a vtipné
komentáře. Když se zasmál, srdce
radostí poskočilo. Ano, byl velmi inteligentní a také to věděl – bohužel.
Stal se bohatým. Začal zapomínat,
že má za dary (schopnosti) děkovat a že z nich bude jednou Dárci
skládat účty. V touze řídit svůj život nezávisle se přestal modlit. Tak
se odstřihl od Dárce.
Inteligence mu zůstala, ale stal se jízlivým,
zatrpklým, pichlavě nespokojeným až ne-

snesitelným. Ztratil přátele. Stal se potulným komediantem, který nikde nevydržel
více než tři dny (déle s ním vydržet nešlo).
Začínal si zoufat.
Jednou v noci uviděl hvězdu, která se zdála
být jasnější než ostatní. Upnul se k ní a šel
za ní (ostatně stále byl na cestě od štace ke
štaci). Ovládla všechny jeho schopnosti, celé
jeho bohatství, rostla v něm nedefinovatelná
touha po proměně. A pak se to stalo. Probudil se se slavnostním zpěvem v srdci, došel na
to místo, kde hvězda zářila, a vzduch se chvěl
a uviděl právě narozené dítě v jeslích. Matka

Vyhlášení soutěže

Hledáte
dobrodružství?
Máme pro vás nabídku. Jako pravidelní čtenáři jistě víte,
že v každém druhém vydání časopisu Tarsicius naleznete
i fotopříběh. Tyto příběhy nevznikají ve filmových ateliérech s profesionálními herci, ale fotíme je ve farnostech
s vašimi kamarády a spolužáky. Máte také zájem o nafocení fotopříběhu? Velice rádi přijedeme do vaší farnosti a slibujeme vám, že si užijete zajímavý den, na jehož
konci vznikne pěkný fotopříběh. Pokud jste alespoň čtyři
ve spolču a máte volných pár hodin, pište na redakce@
tarsicius.cz, nebo volejte 775 598 604.

Těšíme se na vás, vaše redakce

Barvínek
12/2016

Možná jste si v říjnovém čísle všimli, že jsme ke konci Svatého Roku milosrdenství vyhlásili závěrečnou soutěž. Ačkoli podmínky soutěže nebyly až tak obtížné, nikdo se
jí nakonec nezúčastnil. Velmi nás to mrzí, ale z výher se
tentokrát nikdo radovat nemůže. Vy, kteří jste nestihli
soutěžit, nezoufejte a sledujte pečlivě další čísla Tarsicia.
Nezapomeňte, že plnění zadání soutěží v našem časopise
může být i programem pro ministrantské schůzky nebo
spolča. Hodně zdaru v soutěžích přeje vaše redakce

se mlčky usmála a pokynula mu. Sklonil se
k dítěti, které na něj hledělo velkýma hlubokýma očima. A jiskra z nich zažehla jeho vyhaslé srdce. Celý svět se zatočil, on padl na
kolena a děkoval. Slzy dlouhé modlitby odplavily hořkost a daly zazářit darům dávno
přijatým. Chtěl by tolik zůstat, ale radost mu
nedala – musel se jít o ni podělit.
Ať narození Spasitele vznítí ve tvém srdci
jiskru lásky, která proměňuje svět. Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
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6. 12. O Andělu Páně
S režisérem Jiřím Strachem se budeme bavit o nové pohádce Anděl Páně 2.
13. 12. Berounský mazec
Navštívíme Soukromou základní uměleckou školu dr. Lidinské v Berouně,
která zvláštním způsobem rozvíjí fantazii a tvůrčí schopnosti svých žáků.
O každoročním festivalu Mazec, na který škola připravuje vlastní písničky
z tvůrčí dílny žáků a jejich rodičů, se budeme bavit nejen s pedagogy, ale
i s žáky školy.
20. 12. Telefonické Riskování
V Telefonickém Riskování se podíváme na samotný závěr života Karla IV.
A poprosíme vás, abyste nám svými telefonáty pomohli dokončit příběh
Otce vlasti.
24. 12. Na návštěvě u kocoura Mikeše
Prohlédli jsme si Památník Josefa Lady v Hrusicích, kousek od Prahy. V Barvínku budeme hovořit o Josefu Ladovi jako o malíři, spisovateli, tatínkovi
a fajn člověku.
27. 12. Prosincový magazín
V našem magazínu bude řeč především o Vánocích, ale i o dalších zajímavostech. Představíme si jedno vánoční CD, seznámíme se s dětskými časopisy v lednu a navštívíme další místo spojené s Karlem IV.
Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30 na
Proglasu. Těší se na vás Katka a Luděk.

