Prázdniny

la bolí. Co s tím? Předně neztrácet humor
a taky ty bolesti obětovat. Já to odevzdávám
do náruče Pánu Bohu, především za nová
kněžská a řeholní povolání. Pevně věřím, že
jsou tato povolání někde mezi vámi skrytá.
A tak mám naději, že někdo z vás s odhodláním i důvěrou zaklepe u dveří svého faráře
a přijde si se svým biskupem popovídat o své
budoucnosti v životě církve. Věřte, že jsou to
okamžiky, na které se každý biskup těší a na
které si zcela jistě vyhradí svůj čas. A ještě
jednu věc mám na srdci. I když jsem pohybově omezený, jezdím do farností na biřmování. Chci vás poprosit, abyste takovou událost už předem dobře nacvičili. Věřte, že se
hned pozná, když ministranti nevědí, co mají
dělat. A rovnou říkám: především ti, co mají
na starosti mitru a berlu, ať se doma dobře
nasnídají, protože se často stává, že ministrant omdlí. A to nikomu nepřeji. A prosím,
pamatujte vždy na to, že u oltáře sloužíte
především Pánu.
Modlím se za vás a také žehnám a ve
službě vytrvejte!!!

Nejen vy, milí čtenáři, ale i my z redakce Tarsicia budeme společně s naší sesterskou redakcí časopisu IN! o prázdninách cestovat po
vlastech českých. Rádi vás potkáme na Dnech
lidí dobré vůle a na pouti Velehrad 2018, která se koná ve dnech 4.– 5. 7. 2018. Na našem
stánku se můžete stavit i na Katolické Charismatické Konferenci
od 11. 7.–15. 7. 2018 nebo na festivalu United
23.–25. 8. ve Vsetíně. Těšíme se na vás.

+František Václav Lobkowicz,
biskup ostravsko-opavský

Barvínek

Technika kráčí nezadržitelně vpřed. S no-

vými technologiemi rostou možnosti člověka, až se zdá, že jsou téměř neomezené. Jistě, objevují se i slepé uličky vývoje
(tudy přátelé ne!), ale vcelku se dá říci, že
dnešní technické možnosti jsou větší než
včera a ty zítřejší budou větší než ty dnešní. O dovednosti (řecky ᾑ τεχνη techné)
jednotlivce to už bohužel tak říci nelze. Co
umíš ty, závisí na tobě. V tom ti dovednost
předků nepomůže.

Protože jsme lidé „techničtí“ – ne ve smyslu dovední, ale spoléhající na techniku, žijeme
v pokušení brát i svůj život jako techniku. Jednou poznaná zákonitost se stává pravidlem,
které však s rozvojem poznání bude jednou
(možná už zítra) překonané.
Dovednostní poznání lze kupit (kumulovat),
a tak posouvat jeho hranice. Neplatí to však
v oblasti poznávání smyslu života, dobra a zla
(morálky). Filosofie a teologie není technika.
Kdyby tomu tak bylo, potom by dnešní lidé
museli být nutně moudřejší než Platón a svatější než svatý František z Assisi. Poznání smy-

slu života, jeho první příčiny, se dotýká Boha.
A Bůh člověka nenutí, ale nechává mu svobodu, ve které jediné může být milován a poznáván. Moudrost tak nezávisí na nahromaděných znalostech, ale na osobním rozhodnutí.
Svatost není technika, ale důsledně žitá láska
k Bohu a bližnímu.
Dobrá zpráva pro tebe: máš šanci stát se
světcem, a to nezávisle na ne/dostupnosti nejnovějších technologií a technické podpory.
Paradox: Každý se může stát světcem, ne
však vědcem. Přesto má dnešní doba více vědců než světců.

3. 7. Společně oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje.
10. 7. Zavzpomínáme na díl, ve kterém jsme společně
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otec Marek Miškovský

Pokrok nezastavíš?!

I o prázdninách se na vás těšíme v pořadu Barvínek. Takže,
holky a kluci, každé úterý od 16:00 hodin si na Radiu Proglas
můžete poslechnout nové díly, ale i opakování toho nejlepšího,
co jste v uplynulém roce slyšeli.

legraci, ale i chléb.

upekli nejen

17. 7. Připomeneme si pořad, ve kterém hoří oheň.
24. 7. Téměř v polovině prázdnin startuje speciální PRA-Barvínek.
31. 7. Zopakujeme si Barvínek o jménech, pojmenováních a patronech.
7. 8. Úterní Barvínek rozezní hudba a povídání o skladatelství.
14. 8. Budeme vzpomínat na téma domácí zvířata.
21. 8. K prázdninám patří i hra na hledání pokladu, proto si pustíme
opakování dílu o pokladech.

28. 8. Na konci prázdnin zazvoní připomínka zvonivého Barvínku.

Krásné léto plné barev prejí Simona a Monika!
Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30 na Proglasu. Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz.
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S humorem do oběti

Milí ministranti,
jsem rád, že vás mohu po delší době znovu oslovit. Některé z vás potkávám v sakristiích a u oltáře v kostelích mé diecéze, ale
tam není moc prostoru si popovídat. Ani
nejsem schopen za krátkou chvíli si zapamatovat vaše jména, což mě moc mrzí. Sice
jsou ještě různá setkání, a je dobře, když je
využijete ke vzájemnému povzbuzení, ale
tam je to pro nás biskupy to samé, těžko
se hledá chvilka, kdy by byla možnost si pokecat.
Já sám jsem měl radost, když před pár týdny bylo v olomouckém semináři asi 450 ministrantů z mé diecéze. Jenže zase jsem tam
nebyl já, protože můj vozíček, na kterém sedím celý den, jezdí rychlostí tak 4–5 km za
hodinu. Takže jízda do Olomouce by mi trvala asi 20 hodin. Jistě jste právě vyrozuměli,
že se mnou není všechno úplně v pořádku.
Začaly mě bolet nohy a pak jsem úplně přestal chodit. Inu, v lednu mně bylo 70 let, a ten
věk se někde projeví. Ale naději mám a denně cvičím, aby nohy zase šlapaly. Rád bych
si s vámi zahrál fotbal, ale to bude asi ještě
chvíli trvat. Snad vás můžu poprosit, abyste
si na mě vzpomněli v modlitbě. Já na vás také
vzpomínám. Je fakt, že ty nohy někdy doce-

