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Otec Vojtěch pořádá pro ministranty pravidelné schůzky.
A kluci přicházejí rádi. Proč také ne? Program má kněz vždycky připravený, a tak se hoši mnoho naučí, a přitom se vůbec
neučí. Soutěže a hry se postarají, aby si ministranti odnášeli ze schůzky mnoho znalostí a užili si přitom zábavy.
snáší k zemi. Zde dá jeho
přemístění ještě více práce
než na vesnici. Ale když se
to podaří, zavládne všude
dobrá nálada.
Největší radost mají
z tohoto daru děti. Nic
je nemůže udržet doma.
Stává se pro ně nejdokonalejší plastelínou, a přitom jí
není třeba šetřit. Dělají si z něj
dopravní prostředek, na nějž nemusejí mít žádný řidičský průkaz.
Jsou však lidé, kterým tento
dar přinese bolest a smutek. Než
jsem šel sem na schůzku, přišla za
mnou na faru žena, která plakala. Držela si ruku, která ji strašně

A to se stalo na chodníku u kostela, kde hoši
řádili před ministrantskou
schůzkou.

Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.
Adresa: ...............................................................................
Obec: ..................................................................................
PSČ a diecéze: ..................................................................
Telefon, e-mail: ................................................................
Rok narození: ...................................................................
Tarsicia mi doporučil:

Čtyřicet dní po slavnosti Narození
Páně slavíme 2. února slavnost Uvedení Páně do chrámu (lidově zvanou
Hromnice).
V tento den přinesli Josef s Marií do jeruzalémského chrámu malého Ježíše, aby ho podle židovského zákona představili Pánu a obětovali za něj dvě holoubata. Do chrámu v tu
chvíli přišel také jeden starý muž, kterému
bylo Duchem Svatým zjeveno, že nezemře,
dokud nespatří Mesiáše. Vzal Ježíše do náručí a velebil Boha. Potom Marii a Josefovi požehnal. Jméno tohoto muže najdeš v tajence.
Chceš-li se však o této události dozvědět víc, nalistuj si v Novém zákoně
druhou kapitolu Lukášova evangelia,
22. verš.

BARVÍNEK

Objednávka Tarsicia
Příjmení a jméno: ............................................................

bolela. Říkala, že za její utrpení
mohou ministranti. Proto jsem smutný i já. Hádanka má tedy dvě otázky:
Jak se nazývá dar, o kterém jsem tady
mluvil? A proč za zranění té ženy můžete právě vy?
Kněz se odmlčí a čeká na odpověď. Nejstarší Karel neříká sice nic,
ale odchází do komory. Volá kluky a
podává jim lopaty, košťata
a odhrnovače. Všichni vté
chvíli vědí, že oním velkým
Božím darem je sníh, který
sílí přírodu, dělá ji krásnou
a přináší zábavu dětem.
Ale když se neuklidí a naopak uklouže, může způsobit neštěstí.

Magazín pro zvídavé děti Barvínek vysílá Radio Proglas každé úterý ve čtyři odpoledne a
opakuje v sobotu v 9.30. Na kluky a holky se
pravidelně těší Lucie. V následujících týdnech
se těšte na tato povídání:

7. února
14. února
21. února
25. února

Návštěva spalovny
Jak se dělají křížovky
Telefonické riskování
Gedeon (repríza pořadu z postního
cyklu 2005)
28. února První pořad postního cyklu roku 2006

Tajenka: SIMEON

Obvykle kněz přichází s úsměvem na
tváři, ale tentokrát se vrásky v obličeji zužují nějakou starostí. V jeho černých kučeravých vlasech přibylo dnes určitě šedivých pramínků. Proč? Co se stalo? Než
se ho stačí kluci zeptat, zadívá se na ně a
položí jim otázku on: „Chcete hádanku?“
„Ano, otče,“ ozývá se před knězem,
také zprava i zleva – zkrátka všech devět
přítomných kluků chce luštit hádanku.
„Dobrá,“ přidává se kněz ke všeobecnému souhlasu a poprvé mu dnes přes
rty přeletí náznak úsměvu. Ale hned zase
zmizí, když se duchovní otec zahledí kamsi
do dálky, jako by tam teprve hledal obsah
hádanky.
„Je to Boží dar,“ začíná pan farář tajemně, „mnoho lidí zajásá, když jej obdrží. Na vesnici se radují, že tento dar je
velká posila, bez něho by všechno chřadlo. Lidé jej zvládají s námahou, i když
přemísťují jeho nepatrnou část.
Ve městě vycházejí oby vatelé ze sv ých
domovů a kochají se pohledem na
d a r, k t e rý se tiše
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