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7. 11. Mezi veselýMi RózinkaMi
Dívčí kapela Rózinky vystupuje pod záštitou ZUŠ ve Veselí nad Moravou. 
Hrají vlastní tvorbu, a protože všechna děvčata jsou dostatečně muzikální 
a každé ovládá několik nástrojů, nepotřebují dospělé. O energii těchto dí-
vek jsme se přesvědčili na jedné zkoušce. Poslouchejte, bavte se a žasněte!

14. 11. Co to jsou patenty a k čeMu slouží?
Víte, co to jsou patenty? Jak vznikají vynálezy? A co z toho autoři vynálezů 
mají? O patentech, vynalézání a historii techniky jsme se bavili s panem Jo-
sefem Zímou, odborníkem na patentové právo.

21. 11. telefoniCké Riskování
Napínavý příběh. Drsná zápletka. Nečekané zvraty. Velké emoce. A hlav-
ně – vaše telefonáty. To vše naleznete v dalším dílu telefonického riskování, 
kde nám pomáháte převyprávět zajímavý příběh.

25. 11. kejkle Mezi nebeM a zeMí
V létě 2016 proběhlo v Moravské Třebové Mistrovství Evropy v akroba-
tickém létání. Spolu s pilotem Petrem Kouřilem se budeme bavit o tomto 
sportu mezi nebem a zemí.

28. 11. listopadový Magazín
V  listopadovém magazínu se seznámíme s  dětským albem kapely Bom-
barďák, vypravíme se na jedno zajímavé místo České republiky, předsta-
víme novinky ze světa deskových her a budeme se pomalu těšit na advent.

Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30 na Proglasu. 
Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz.

arcidiecéze pražská 
Biskupství bylo založeno r. 973 po vzájemné 
dohodě mezi knížetem Boleslavem II., císařem 
Ottou I. a  řezenským biskupem sv. Wolfgan-
gem. Dne 30. 4. 1344 povýšil papež Klement VI. 
pražské biskupství, na arcibiskupství a zřídil tak 
samostatnou církevní provincii Čechy a Morava.

biskupství českobudějovické bylo založeno 
bulou papeže Pia VI. ze dne 20. 9. 1785.

biskupství královéhradecké bylo založeno 
bulou papeže Alexandra VII. ze dne 10. 11. 1664.

biskupství litoměřické bylo založeno bulou 
papeže Alexandra VII. ze dne 3. 7. 1655.

biskupství plzeňské bylo založeno bulou pa-
peže Jana Pavla II. ze dne 31. 5. 1993.

olomoucké biskupství vzniklo v  roce 1063 
znovuobsazením moravského biskupství Meto-
dějova z roku 869. Papež Pius VI. bulou z 5. 12. 
1777 povýšil olomoucké biskupství na arcibiskup-
ství.

biskupství brněnské bylo založeno bulou pa-
peže Pia VI. ze dne 5. 12. 1777.

biskupství ostravsko-opavské bylo založeno 
bulou papeže Jana Pavla II. ze dne 30. 5. 1996.

kdo 

Milí ministranti,
jestlipak víte, do které diecéze patříte? A víte, kdy 

byla založena? Odpověď na první otázku budete jis-
tě znát skoro všichni. Druhá část je obtížnější, přesto 
by měla patřit k vědomostem správného ministranta. 
Proč se na to ptám?

Brněnská diecéze letos 5. prosince slaví 240. výročí svého založení, 
tedy své jubilejní 240. narozeniny. A to je velká věc v životě církve. 
Když slavíme narozeniny blízkého člověka, maminky, tatínka nebo 
sourozenců, je jejich nedílnou součástí slavnostní setkání, sfouknutí 
svíček na dortu, ale také povídání historek a příběhů, které připomí-
nají důležité či humorné události členů rodiny, a pomáhají tak k posilo-
vání rodinných vazeb i jistoty, že všichni patříme k sobě. Zkrátka spo-
lečně doma prožíváte malé ohlédnutí zpět, často nejen k historii ro-
dičů a prarodičů, ale ještě do vzdálenější historie. A což teprve, když 
narozeniny slaví diecéze a členem její velké rodiny je každý katolík.

Možná si říkáte: Co je vlastně diecéze?
Samotné slovo pochází z řeckého dioikéin, což znamená „spravovat 

dům“. Jak říká Kodex církevního práva, je diecéze částí Božího lidu, 
která je svěřena do pastýřské péče biskupovi a je vymezena určitým 
územím tak, že zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebý-
vají. Pokud opustím formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše 
říci, že diecéze je území, na němž žijeme své povolání Bohem a máme 
ve vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé mo-
hou cítit milováni a přijímáni. Každý z nás tedy patří do mnohem širší 
rodiny, než je jeho vlastní farnost v té které diecézi. Diecéze v čele se 
svými biskupy a ostatními věřícími tvoří světovou církev. 

Vaše ministrantská služba je tedy službou farnosti, diecézi i  celé 
církvi, jejímž pastýřem je Pán Ježíš. Děkuji za vaši dosavadní službu 
a do té budoucí ze srdce žehnám.

Vás biskup Vojtěch Cikrle,
biskup brněnský

naRozeniny?
má 

I DIECÉZE MAJÍ NAROZENINY

Milý čtenáři Tarsicia,
seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze opět pořádají duchovní ví-

kend TAMMÍM pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let. Tentokrát se zaměří-
me na téma, které jsme nazvali „Den co den s Bohem“. Účastníkům nabízíme 
možnost opustit každodenní ruch a starosti a ponořit se do ticha a modlitby 
v seminárních prostorách a ve společenství bohoslovců českých diecézí. Kro-
mě modlitby a ztišení dojde i na různé přednášky nebo rozhovory o hledání 
a prožívání víry. K rozhovorům budou k dispozici i naši představení. Srdečně 
tedy zveme, a pokud třeba sám už (anebo ještě) nejsi v naší cílové skupině, ale 
víte o někom, kdo by z takového víkendu mohl mít prospěch, budeme rádi, 
když mu o něm dáte vědět. TAMMÍM se bude konat 24.–26. 11. 2017. Podrob-
né informace a přihlášku naleznete na stránkách www.arcs.cuni.cz, dotazy rádi 
zodpovíme na tammim@signaly.cz. 

Moc se tebe těšíme.
Za přípravný tým

Tomáš Sixta

Pozvánka na předadventní

 TAMMÍM 2017

29. června 2017 v pravé „petrovské“ poledne v 11.00 hodin vzlétlo z Petrova k nebi 
240 balónků v barvách vlajky brněnské diecéze jako symbolické poděkování Bohu. 
Přítomní si tak v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla připomněli 240. 
výročí založení Biskupství brněnského (5. prosince 1777).

V zoologické zahradě:
„Tati, umí tygr létat?“
„Jak tě to napadlo? To přece umějí jen ptáci.“
„Tak proč je tedy v kleci?“

„Sousede, víte, že váš pes celou noc štěká?“
„Tím se netrapte. On se dost vyspí přes den.“
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