
Milí ministranti!
Jsme na začátku roku 2017. Je po Vánocích, probíhá Tříkrálová sbírka. 

Doufám, že se účastníte, protože tím děláte radost lidem, které s koledou 
navštívíte, a také těm, kterým vybrané peníze pomohou. 

A začne znovu ten běžný koloběh roku: jaro, léto, podzim zima. Nebo jak 
to znáte z ministrování: po skončení vánoční doby kratší doba během roku, 
půst, velikonoční doba, delší doba během roku, advent, vánoční doba. Ješ-
tě, že jsou mezitím nějaké pouti a další slavnosti (které se ovšem taky každý 
rok opakují). 

A tak to jde pořád dokolečka, každý rok. Opravdu? To přece ne. Jsme 
o rok starší a vzdělanější, pokud se pilně učíme. Ale to ještě není všech-
no. Život není jenom vzdělávání, jsou i jiné důležité věci, například vztahy. 
Možná jsme během uplynulého roku potkali nové kamarády a navázali s 
nimi přátelství (anebo přátelství s někým pokazili a musíme to napravit). 

Ale máme tu ještě jiné přátelství, to nejdůležitější: přátelství s Pánem Ježí-
šem. To je přece samozřejmé, vždyť právě kvůli němu ministrujeme a sna-
žíme se mu krásnou liturgií sloužit. Ovšem samozřejmé není to, jak se toto 
přátelství během uplynulého roku vyvíjelo. Jsme Pánu Ježíši blíž, máme ho 
víc rádi než dřív, anebo nás od něho víc vzdálily naše hříchy? Co myslíte: 
děláte Pánu Ježíši radost svým chováním a vůbec celým svým životem? Je 
nám jasné, že každého člověka, i každého z nás, má nesmírně rád. Ale co 
my? Jsme schopní mu jeho lásku aspoň trochu oplatit?

Vezměme si to jako úkol na rok, který začínáme: snažme se, aby naše 
láska k Pánu Ježíši rostla každý den. Jak to dělat? Třeba tak, že budeme 
denně prosit Pána Ježíše, aby nám dal do srdce větší lásku k němu i k dru-
hým lidem. 

A také tak, že se budeme snažit to, co děláme, dělat pro něho, jemu pro 
radost. A můžeme mu to také v duchu říct: „Pane Ježíši, to je pro tebe“, 
anebo jen krátce: „pro tebe“. Nechce s nám ráno vstávat: „Pane Ježíši, pro 
tebe” - a hupky z postele. Nechce se nám do školy: „Pane Ježíši, pro tebe“. 
- a jde se. Jdeme odpoledne na fotbal a máme z toho radost. I tady můžeme 
říct: „pro tebe, Pane Ježíši“. Při všem příjemném, méně příjemném i nepří-
jemném říkejme „pro tebe“. Víte, kdy to ale nemůžeme říkat? Když děláme 
něco špatného, nějakou lumpárnu, kterou Pánu Ježíši nemůžeme udělat ra-
dost. Proto se snažme dělat jen věci, při kterých můžeme říkat „pro tebe”.

A máme parádní program na celý rok. Když ho vezmeme naplno, pak ten 
rok určitě nebude žádná nuda, ale radost. Protože když se budeme snažit 
dělat radost Pánu Ježíši, budeme ji mít taky.

A já se budu za Vás modlit, aby se vám to perfektně dařilo. A vy se mod-
lete za mě, aby se to dařilo i mně.

+ otec biskup František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský
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3. 1. Barvínek 2016
V prvním Barvínku 2017 si připomeneme zajímavé hosty a místa, kte-
rá jsme představili v Barvíncích v loňském roce.

10. 1. Kde hmota získává duši
Navštívili jsme sochaře a všestranného umělce Otmara Olivu. Bavili 
jsme se nejen o jeho práci, ale i o životě, o víře, i o tom, jak se z oby-
čejného kluka stane sochař.

17. 1. Telefonické Riskování
Nabízíme další příběh, který můžete i vy ovlivnit svými telefonáty.

21. 1. Dvacet let s Proglasem 
V repríze se vrátíme do dne 20. výročí vysílání Proglasu a budeme 
se ohlížet do historie našeho rádia. Podíváme se, jak vzniká pořad 
Barvínek a jaký vliv mají na jeho vytvoření všichni ti lidé, kteří v rádiu 
pracují.

24. 1. Dětské filmy a dětská hudba v roce 2017
Ohlédneme se za filmy a hudebními nahrávkami, které spatřily světlo 
světa v loňském roce a jsou určené převážně pro děti a mládež.

31. 1. Lednový magazín 
V magazínu Barvínku si představíme nové CD, nabídneme další ze sta 
českých nej a přineseme informace o aktualitách ve světě dětí.

Barvínek naladíte na vlnách Rádia Proglas každé úterý 
v 16 hodin a každou sobotu v 9.30. Více informací hledejte 
na stránkách www.barvinek.proglas.cz
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Drazí čtenáři,
je nám velikou ctí, že již dvacet let vám můžeme na-

bízet časopis Tarsicius. Tato čest je pro nás závazkem, 
který nás nutí stále se zlepšovat a nikdy se nespokojit 
s průměrem. Usilujeme o to, aby každé číslo bylo lepší, 
a proto jsme přistoupili ke změně loga našeho časopi-
su. Nová forma je více dynamická a umožňuje hlubší 
propojení názvu časopisu s titulní fotografií. V obnove-
ném logu si můžete všimnout dvou naznačených svíček, 
které odkazují k našemu hlubokému zájmu o liturgii. 
Bohoslužba je pramenem a vrcholem činnosti Církve 
a v každém vydání naleznete mnoho článků věnovaných 
právě liturgii. Plameny svíček jsou také znamením svět-
la, které se rozsvítilo v našich srdcích, světla, které nás 
zavazuje k jeho šíření, světla rozžehlého na Golgotě.

V  novém grafickém znázornění jsme neopomně-
li zmínit, pro koho je v  první řadě určen. Naším cí-
lem je především oslovovat vás ministranty, kteří 
často velice nenápadně, ale obětavě sloužíte vzkříše-
nému Pánu. Naším záměrem je povzbudit vás v této 
radostné službě a  inspirovat k  dalšímu následová-
ní. Z  vašich reakcí víme, že časopis projde rukama 
rodičů, prarodičů a  kněží, a  jsme za to velice vděč-
ni, neboť bez jejich podpory by ministrantský ča-
sopis nemohl vycházet. Děkujeme za vaši důvěru.

Svatý Tarsicii, oroduj za nás 

Do nového roku 

s novým logem
Dnes si životní stav (a nejen ten) volíme sami. Neradí (neumí, nemůže, 

nechce) mi nikdo. Za své štěstí si ručím sám. Nevím, už 30 let hledám své 
štěstí – svoboda mě svazuje, paralyzuje. Nejsem scho-
pen udělat krok, protože by mne jí zbavil. Nechci nést 
zodpovědnost za případné špatné kroky. Jsme lidé ne-
rozhodní.

Žít svobodně ale znamená dělat rozhodnutí, ne stát 
a kochat se nikdy neuskutečněnou možností. Naplnění 
svobody je v uskutečnění. Přijatý úkol (místo ve třídě, 
služba u oltáře) přináší povinnost, ale i pokoj: vím, kdo 
jsem, kde je mé místo. 

Ať je tvůj nový rok šťastný. Nemusí být veselý, ale bu-
deš-li odvážně přijímat, plnit a snažit se milovat své po-
vinnosti, půjdeš štěstí naproti. Před rozhodnutími pak 
pros o radu: rodiče, přátele, kněze… a hlavně Hospo-
dina v modlitbě, před svatostánkem.

Maria, Matko dobré rady, 
oroduj za nás.

otec Marek Miškovský

a VeSeLý 
ŠťASTNý 

taková idylka

Ještě moje prababička si vzala pradědu, pro-
tože tak rozhodly (tak se dohodly) rodiny. 
Prožívala manželství šťastně? Nebylo snad-
né, ale přijala je. Vychovala děti, vyseka-
la statek z  dluhů. Hledala (potřebovala hle-
dat) své místo ve společnosti? Ne. Věděla, kdo 
je, co se od ní čeká, a  tak se snažila milovat 
pradědu, i  když to nebylo vždy jednoduché.
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