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BarvínekCerven

VtIpálEK

SlOSOVáNí ObjEdNáVEK

Blíží se pozvolna konec školního roku a s tím je spo-
jeno rozhodování, kde a jak dobře a užitečně strávit 
prázdniny. Pro některé už nastal čas, kdy se rozhod-
li, jakou další životní etapu zvolí – zda se něčím vy-
učit, nebo jít na nějakou střední nebo vysokou školu.

Ne vždy je snadné nalézt dobré řešení, které ukazuje cestu vpřed 
a odpovídá osobním možnostem a schopnostem. Každý je jiný, ne-
jsme v žádném případě kopiemi těch druhých. Jistě si leckdy všim-
neme, že někdo po škole šel cestou, na kterou nestačil. Přecenil 
sám sebe, je nespokojený a mrzutý. Proto je velmi důležité, aby-
chom se stále učili poznávat sami sebe – své klady i zápory, přizna-
li svá omezení a podle toho volili směr našeho života. Někdy to 
bolí, protože není vůbec příjemné si připustit, že na něco nemáme. 

Mně se vždycky vyplatilo, že jsem si nic nenamlouval. Jsem si vědom 
svých slabin, ale i dobrých vlastností. Přináší mi to vnitřní klid. Stále 
mám před sebou jednání Pána Ježíše, který je pro mne povzbuze-
ním i zrcadlem, jak na tom jsem. Nepředstíral, že za všech okolnos-
tí vydrží s kamennou tváří všechny možné nesnáze. Např. před utr-
pením na kříži se potil a chvěl v Getsemanské zahradě, ukázal oby-
čejnou lidskou slabost. Důležité bylo, že na cestě pravdy neuhnul, 
ale nepotřeboval ukazovat silná ramena. Byl naprosto svobodný. 
Ježíš po nás nechce, abychom se podceňovali, ale ani přeceňovali.

Milí ministranti, sloužíte u oltáře a máte pořád před očima Ježíšův 
život a jeho činy. Přeji vám, abyste ukazovali svým vrstevníkům, že 
stojí za to být upřímný sám k sobě i druhým a nehrát si na něco, co 
nejsem. K tomu nám pomáhá každodenní úsilí: poznej sám sebe.

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Přes své oplácané bříško natahuje 
těsné tričko. Když se kluci ušklíb-
nou, dotčeně říká: „V  tom jsem 
v  šesté třídě zaběhl nejrychlejší 
stovku z celé školy“. 

Měsíc červen bude finálový pro naši soutěž Hrdina 
Barvínku. Všichni, kdo jste se tedy zapojili (nebo se 
ještě stále chcete zapojit) do soutěže o kurz přežití 
s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem a o spoustu 
dalších cen, nezapomeňte poslouchat v úterý 
18. června v 16 hodin slavnostní FINÁLE.
Telefon do studia je 543 217 242. 

A o čem budou ostatní díly Barvínku v červnu? 
Tentokrát se zaměříme na VÍRU - v úterý 4. června 
si nalaďte Židovský Barvínek. O týden později se 
podíváme na Diecézní setkání dětí do Hradce Králové. 
A v posledním červnovém předprázdninovém Barvínku 
se zaměříme na to, jak si užít a přežít prázdniny. 

Barvínek poslouchejte každé úterý v 16 hodin na Radiu 
Proglas nebo v našem audioarchivu na www.proglas.cz. 

Těšit se na vás bude Bětka s Romčou.

Lehce se zapýří, ale pak se zápalem vyprá-
ví, jak, když byla malá, vyhrála recitační sou-
těž a že i dnes se klidně naučí (kdyby chtěla) 
za dva dny dlouhou báseň.

Uchovává si výstřižek z novin z roku 1953: 
„Mladík odvážně zachránil tonoucí holčič-
ku!“ Každému ho ukazuje, spiklenecky mrk-
ne a tajemně dodává: Ten hrdina, to jsem já!

Staří, mladí, podléhají socialistickému myš-
lení, že musí být odměněni (a stále odměňo-
váni) za zásluhy. U jednotlivce si vyslechne-
me „tu historku“, případně uděláme čárku: 
po kolikáté. Ve společnostech „za zásluhy“ 
se pak díky Murphyho zákonu jednosměr-
ného postupu postupně plní vedoucí místa 
neschopnými lidmi. 

Nikdy nežij vzpomínkami na minulost, 
byť by byla sebeskvělejší, jinak budeš 
směšný. Ježíš nás učí: „Kdo chce být prv-
ní, ať je ze všech poslední a  služebníkem 
všech“ (Mk 9.35). Svatost se dosahuje 
„tady a  teď“, ne v minulosti. Svatost není 
za zásluhy a  svatí jsou toho svědky. Nej-
větší z nich se považovali za nejmenší. Ma-
ria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj 
duch jásá v  Bohu, mém spasiteli,  neboť 
shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od 
této chvíle mě budou blahoslavit všechna 
pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který 
je mocný“ (Lk 1,46–49). Dnes (a navěky) je 
Královna nebeská.

A co jsi dnes ty?!

A co jsi
otec Marek Miškovský

DNeS?
Čteš si rád v Tarsiciovi vtipy? My ano. Velkou dávku Ne-
zbedova humoru v knížce s pořadovým číslem 4, mů-
žeš vyhrát, když nám pošleš na redakce@tarsicius.cz 
alespoň jeden vtip, který můžeme otisknout v příštích 
číslech. Těšíme se na něj a držíme palce při losování. 
V  květnovém čísle počítač vylosoval Matěje Kosíka, 
moc gratulujeme. 

Na stránkách Tarsicia se pravidelně objevují cestova-
telská dobrodružství našeho redaktora Ondry Havelky 
v rubrice Cestománie. Pokud je to tvá oblíbená rubrika, 
máš teď jedinečnou šanci vyhrát jeho nejnovější knížku 
Starý zákon pohledem cestovatele s podtitulem Bible 
jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty. Jak? Stačí 
si objednat Tarsicia přímo do své schránky nebo ho do-
poručit svému kamarádovi. Pokud si časopis objedná 
a tebe uvede do poznámky jako doporučitele, dostane-
te výhru oba dva. Přejeme hodně štěstí. V květnovém 
kole jsme vylosovali Vojtu Černého, moc gratulujeme.
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Potkaly se dvě želvy - puber-
ťačky. Jedna bez krunýře.
„Co se ti stalo?“ ptá se první.
„Ale, utekla jsem z domu.“

V hodině zeměpisu.
„Tak nám, Jeníku, ukaž na 
mapě, kde je Severní Ame-
rika.“
„Prosím tady.“
„A kdo jí objevil?“
„Já sám. Čestné slovo - ni-
kdo mi nenapověděl.“

„Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?“ ptá se učitel v deváté třídě.
„Na autobus.“

Co znamená zkratka ČD na našich vlacích?
Čekám Dlouho.
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