
Milí čtenáři a podporovatelé našeho časopisu, dovo-
lujeme si vám opět zaslat složenku s prosbou o finanční dar na-
šemu spolku na vydávání Tarsicia. Za všechny dary jsme velmi 
vděční, protože bez Božího požehnání v podobě vaší štědrosti 
bychom nemohli letos oslavit dvacáté výročí od vydání našeho 
prvního Ministrantského bulletinu, který si za rok změnil název 
na Tarsicius – po patronu všech ministrantů svatém Tarsiciovi.
Jsme velice vděční i za nefinanční dary, především modlitby 
a úmysly mše svaté, které nám velmi pomáhají v naší práci. 
Proto, pokud vaši ministranti náš časopis rádi čtou a nemůžete 
nám finančně přispět, prosím neodhlašujte časopis, bude nás 
velmi těšit, když bude ve vašem okolí rozdávat radost i nadále. 
S vděčností svěřujeme všechny dárce a spolupracovníky Nej-
vyššímu Dárci všech darů s prosbou, aby velkoryse odplatil 
vše, čím pomáháte jeho služebníkům u oltáře. 

Štěpán Pospíšil, šéfredaktor
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7. 2. Hokejové evangelium podle Matouše
Hokejista prvoligového Prostějova Matouš Venkrbec je vystudovaným teo-

logem. Proč opustil slibnou kariéru extraligového hokejisty a začal studovat 
teologii? A proč se znovu vrátil k hokeji? Hokejové týmy mají trenéry, masé-
ry, lékaře. Je k něčemu i týmový teolog?

14. 2. Věda není nuda: Přistání na kometě
Vloni skončila mise Rosetta, jejímž úkolem bylo dopravit sondu na povrch 

komety P67, kterou kdysi dávno objevili ukrajinští astronomové Čurjumov 
a Gerasimenková. V Barvínku se podíváme na historii tohoto projektu a zjis-
tíme, jak to všechno dopadlo.

21. 2. Telefonické Riskování
V Telefonickém Riskování vám nabízíme tentokrát pohádkový příběh. Pod-

pořte jej a rozhodněte o něm svými telefonáty.

25. 2. Na návštěvě v opeře 
Ivana Veberová je operní sólistkou v Tylově divadle v Plzni. Za roli Mařenky 

v Prodané nevěstě získala dokonce Cenu Thálie. Dnešní pořad bude o její 
cestě k opeře, o sboru u pražských dominikánek a o zpívání pro lidi i pro 
Boha.

28. 2. Únorový magazín Barvínku
V únorovém magazínu Barvínku se budeme bavit o CD skupiny Vinimini 

Z dlhých ciest, podíváme se na další z českých nej, představíme si deskovou 
hru a nabídneme další novinky ze světa dětí.

Barvínek uslyšíte na vlnách Radia Proglas v úterý 
v 16 hodin a v sobotu v 9.30. Těší se na vás Katka 
a Luděk. Zveme vás také na naše internetové strán-
ky barvinek.proglas.cz.

Moji milí ministranti,
vzhledem k mé historii mohl bych říci milí kolegové, neboť i já jsem řadu let ministroval, chci 

se s vámi podělit o setkání s některým z papežů mého života. Odvážím se tvrdit, že největším 
papežem dvacátého století, kterému vděčíme také za svobodu církve a částečně i za svobodu 
naší země, je sv. Jan Pavel II. (vlastním jménem Karol Wojtyła, předtím arcibiskup krakovský).

Mohu říci, že naše nejpozoruhodnější setkání, které vás určitě bude zajímat, bylo při jeho 
první návštěvě v dubnu 1990 v Praze. Plnil jsem přání pana prezidenta Václava Havla, který po 
půlnoční v roce 1989 řekl, že bude-li prezidentem, pozve na návštěvu také papeže, což se stalo. 
Před samotnou přípravou jsme hovořili o některých detailech setkání a pan prezident mi připo-
mněl, abych nezapomněl na protokol a nehovořil s ním kamarádskou formou tykání, což jsem 
vždy dodržoval. Ale při příchodu papeže a prezidenta do Španělského sálu Pražského hradu 
pan prezident v euforii radosti mě představuje a pozdraví: „Ahoj!“ Pak následovalo představení, 
které bylo již zcela formální. Protože mne papež také osobně znal, k údivu novinářů, fotografů 
a televizních kamer též mě pozdravil: „Ahoj.“ Myslím, že to byl z hlediska médií nejdůležitější 
okamžik papežské návštěvy v bývalé Československé republice. Zcela jistě chápete, že to říkám 
žertem, ale připomínám papeže sv. Jana Pavla II. proto, abychom si uvědomili, kolik pro nás, jak 
pro naši českou církev, tak pro náš národ vykonal. Vždy plnil slovo, že nezapomene na národ 
sv. Vojtěcha a jeho české děti.

+ Dominik kardinál Duka OP

Papežské ahoj 

Světový den nemocných
Jsem nemocen. Skosila mě chřipka, jako už roky 
ne. Po dlouhém výletu do teplých krajin byl ná-
vrat do inverzí zamořené středočeské kotliny pro 
mé tělo šok, který neustálo. Nejsem nějaká pa-
davka, ale ležím na posteli, hlava bolí jako střep 
bez ventilu úlevy. Pohnout očima bolí. Nejde číst, 
nejde nic, chybí i  chuť k  jídlu. Tak ve zpocené 
ruce držím růženec a jak je den dlouhý, louskám 
pomalu zdrávas za zdrávasem, a když dá Hospo-
din, trochu zdřímnu. 

11. února slavíme památku Panny Marie Lurdské, výroční den 
prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd (Fran-
cie) Bernardetě Soubirous v roce 1858. Zjevení se opakovalo 
celkem osmnáctkrát a cílem bylo předat poselství, aby se lidé 
modlili a činili pokání za hříšníky. Poslední zjevení se uskutečni-
lo 16. 7. jako vždy s růžencem v ruce. V jeskyni, v místě, kde ne-
byla voda, jako znamení vytryskl pramen, v němž mnozí nachá-
zejí úlevu, někteří i uzdravení. Mnohem více duší však na tomto 
místě nalezlo pokoj smíření s Bohem. Není proto náhodou, že 
tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Pro nás by mělo být připomínkou, že skrze modlitbu růžen-
ce můžeme obdržet mnoho milostí a Božího požehnání, nejen 
pro sebe, ale i pro druhé.

Ležím v posteli, zvolna se modlím růženec a po každém de-
sátku přidávám:

„Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě 
utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za ne-
přátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“

otec Marek Miškovský
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