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Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře
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Barvínek

o b s a h

Milí spolubratři, služebníci u  oltá-
ře, ministranti. Já jsem se stal mi-
nistrantem, když jsem chodil do 3. 
třídy, tedy když mi bylo 8–9 let. Od 
té doby se denně pohybuji u oltáře 
a snažím se být ve službě Pánu Bohu 
a  lidem, kteří také chtějí našemu 
Pánu patřit. Je to vlastně už 6 deseti-
letí. Jak rychle ten lidský život uteče.

Staří lidé často vzpomínají, a tak mi dovol-
te, abych zavzpomínal na to, co mi doba mi-
nistrování dala a co jsem si z tohoto obdo-
bí dvanácti až patnácti let odnesl do života. 
Dala mi jistě mnohem víc, než si uvědomuji. 
Bůh je štědřejší ve svých darech než my ke 
svému životu. Tedy služba ministranta učí:

- smyslu pro povinnost – když jsem slíbil 
nebo se zapsal na ministrování na určitý den, 
tak této povinnosti dostát;

- dochvilnosti, abych se před mší svatou 
včas dostavil do sakristie, oblékl se, připra-

vil a domluvil s ostatními na službách, které 
budu konat;

- důstojné vystupování u oltáře (znamení 
kříže, úklona, pokleknutí, chození) s odpo-
vědností, že to konám před Božím pohledem 
a pohledem účastníků Nejsvětější liturgie;

- pomáhat sobě i ostatním účastníkům na mši 
svaté nerušeně a soustředěně prožít mši svatou. 

Kněz i ministrant jsou celí zakrytí v liturgic-
kém oblečení. Jsou jim vidět jen ruce a hlava, 
které potřebují ke službě. Sebe tím vytěs-
ňují, aby nezastínili to Boží, které se při mši 
svaté neviditelně, ale skutečně děje. Jednou 
jsem byl na návštěvě v jedné farnosti a mezi 
ministranty byl chlapec, který měl na hlavě 
ve vlasech vystříhaného smajlíka. Chtěl na 
sebe upozornit, ale řekněte, tohle zrovna 
k oltáři nepatří.

S vděčností za vaši ministrantskou 
službu Vám žehnám 

+ Josef Kajnek

6. 6. na zámku v telči
V Barvínku zavítáme do Telče, prohlédneme 
si zámek a zjistíme, jaký je život kastelána.

13. 6. táta se zbláznil a koupil bunkr
K čemu může být rodině bunkr, který ve tři-
cátých letech budovala československá ar-
máda u  hranic s  Rakouskem? Na návštěvu 
soukromého bunkru se můžete těšit v Bar-
vínku.

20. 6. telefonické riskování
Poslední telefonické riskování před prázd-
ninami vás zve ke spolupráci. Volejte a po-
máhejte našemu příběhu, aby se rozvinul 
a vyřešil.

24. 6. Kapela, která už je 35 let Ztracená 
U mikrofonu bude Ztracená kapela, která už 
neuvěřitelných 35 let rozdává radost svými 
písničkami.

27. 6. červnový magazín barvínku
Co dělat takhle těsně před prázdninami? 
Asi by to chtělo nějakou hudbu, nějaký výlet 
a nějakou dobrou deskovou hru. A možná 
i něco navíc.

barvínek si můžete poslechnout na rá-
diu Proglas v úterý v 16 hodin a v sobotu 
v 9.30. těší se na vás Katka a luděk.

Co jsem se naučil při ministrování? 

„Pojď, zabubnujeme“… A  to vám byl 
zvuk. Ty vibrace, jak se to neslo, i ptáci 
ztichli. Až jsem se zachvěl. Je to síla. Mno-
zí se ptali, co to bylo, kdo to byl a odkud 
se to ozvalo.

Dělá nám dobře, když si nás druzí všímají, někdy 
je i příjemné být středem pozornosti, zvláště, mlu-
ví-li o nás s obdivem. Pokud chvála přichází stále, 
zvykneme si na ni, začneme ji vyžadovat a někteří 
pak mohou uvěřit, že velikost života (plnost bytí) 
je v tom, že jsme známí a obdivovaní. Jeden kama-
rád tak říkal: „Není důležité kolik lidí znáš, ale kolik 
jich zná tebe.“

Je ale pravým měřítkem hodnoty našich skutků, 
našeho života, jeho halasnost, zda ho pozorují a co 

Bu
bn

ová
ní o něm soudí jiní? Nebo snad kolik lidí mě sleduje na 

facebooku?
Takto viděno by Maria, dívka z Nazareta, vlastně 

ani „neexistovala“, její život by neměl „cenu“. Věci 
podstatné a zásadní se ale nedějí před očima světa, 
před kamerami a v záři reflektorů. Růst, zrání a ve-
likost života se uskutečňují v mnohdy neviditelné 
každodenní práci (okopávání růží, zametání síňky, 
štípání dříví, jednocení řípy) konané v přítomnosti 
Boží.

Nebubnuj a  nevytrubuj svou prázdnotu – svůj 
prázdný život. Makej, naplň svůj život prací. Modli 
se, a tak dej své práci hodnotu, která – pro spojení 
s Bohem v milosti – přetrvá do věčnosti.

Tušíš už velikost pozdravu: Zdrávas, Maria, milos-
tiplná?

otec Marek Miškovský

Papež vyzval pražské ministranty: 

„Modlete se růženec!“
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Ke splnění papežovy 
výzvy jsme vám 

připravili knížečku 
s netradičním 

pohledem 
na modlitbu růžence 

od otce Štěpána 
smolena. 

Jak se porazit 
a přitom vyhrát

do boje 
s růžencem

aneb 

Štěpán Smolen

„Někteří lidé jsou tak hloupí, že si myslí, že 
přežijí život bez pomoci Matky Boží. Milujte 
Pannu Marii a modlete se růženec, proto-
že její růženec je zbraní proti zlu v dnešním 
světě. Všechny milosti, které nám dává Bůh, 
k nám proudí skrze Svatou Matku Boží. " (sv. 
otec Pio) 

O  jarních prázdninách jsme díky otci 
Benediktovi Hudemovi, který organizu-
je pravidelná setkání ministrantů pražské 
arcidiecéze, jeli na pouť do Říma. Našlo 
se mezi námi pár muzikantů, kteří secviči-

li a při středeční generální audienci zahráli 
papeži Františkovi na žestě fanfáry od J. I. 
Linka. Díky tomu jsme se dostali ke svaté-
mu otci tak blízko, jak to jen jde. Na závěr, 
když k nám přišel, vyptával se na zdravot-
ní stav pana kardinála Vlka (ten tři dny na 
to zemřel, R. I. P.), prosil nás o  modlitbu 
a především nám kladl na srdce, abychom 
se modlili růženec. Budiž tedy denní mod-
litba růžence výzvou pro nás všechny, kteří 
jako služebníci přistupujeme k  oltáři Boží-
mu, k Bohu, který obveseluje naši mladost.

Tomáš Kovanda
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