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Barvínek
Milí ministranti,
povím vám vtip. Před nebeskou 

bránou je fronta svatých a čekají, 
až budou vpuštěni do nebe. Vždy 
se objeví svatý Petr a řekne: „Další, 
prosím!“ Ten, kdo je na řadě, vejde 
dovnitř, brána se zavře, je slyšet: 
„Au!“ Brána se opět otevře a sva-
tý Petr zase říká: „Další, prosím!“ 
a opět je za bránou slyšet: „Au!“ 
Pak si jeden z těch čekajících dodá 
odvahu a zeptá se svatého Petra: 
„Proč ti za bránou říkají au“? A sva-
tý Petr odpoví: „To jak jim připevňu-
ji na hlavu svatozář.“

Takhle si představujeme svaté, tak je 
známe z obrazů a soch v kostele. Jsou to 
zcela mimořádní lidé, kteří byli umučeni 
nebo dělali velké zázraky, kolem hlavy mají 
svatozář a my se s nimi nemůžeme ani tro-
chu srovnávat.

Pak se ale objeví velice odvážná otázka: 
A můžeme i my být svatí? Svatý není jenom 
ten, koho církev prohlásila za svatého nebo 
blahoslaveného, aby nám ho dala za vzor. 
Víte, co nám říká Bůh skrze svatého Petra? 
„V celém svém chování buďte svatí, jako je 
svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v Pís-
mu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (1 Pt, 
15–16).

Tedy nejenom, že můžeme, ale musíme 
se ze všech sil snažit být svatí.

Ale kdo je vlastně svatý? Nekonečně 
dobrý Bůh, dřív, než jsme se narodili, myslil 

Procházíš rodnou zemí a zastavuješ se 
u podivuhodností, které máš takřka za 
humny. Ať je to přes sto let starý tech-
nický unikát nebo kulturní země se sys-
témem odvodnění a závlah, členění lesů 
nebo nádherné barokní památky upro-
střed krajiny, která jako by byla modelo-
vaná právě pro ten kostelíček či sousoší. 
Vidíš hrady, zámky, zahrady, dotýkáš se 
starých cest, navštívíš nádherné ohrom-
né chrámy. A v údivu vidíš, jak bohatá je 
naše země. A až se podíváš jinam po svě-
tě, zjistíš, že žiješ v opravdu bohaté zemi.

NAPIŠ POVÍDKU
STAŇ SE ROZHLASÁKEM!

Baví tě psát? Chtěl/a by sis vyzkoušet práci v rádiu? Barvínek vyhlašu-
je velkou letní soutěž pro všechny do 18 let! Pošli nám povídku na téma 
„prázdninové dobrodružství“. Můžeš napsat vymyšlený příběh nebo klid-
ně něco z tvého života. Autoři tří nejlepších povídek se na jeden den 
stanou rozhlasovými tvůrci! Naučíme tě mluvit na mikrofon, vyzkoušíš 
si stříhání v profesionálním studiu a načteš svou vlastní povídku, kterou 
budeme později vysílat. Text nám můžeš poslat do 20. srpna na adresu 
barvinek@proglas.cz nebo poštou na Barvičova 85, 602 00 Brno. 
Těšíme se na setkání! Áňa, Bětka a Štěpánka

+ foto

na každého z nás a ve své Otcovské lásce 
„si vysnil“ každého z nás jako velmi dob-
rého, jako „svatého“. A přeje si, abychom 
ten jeho „sen“ den za dnem naplňovali. Tím 
můžeme prožít krásný, šťastný život a ješ-
tě mnohem krásnější věčnost jednou v Boží 
náruči. Sami si pro sebe lepší život ani ne-
vymyslíme, ani nezařídíme. A Bůh nám radí 
vždy, když to potřebujeme, skrze naše svě-
domí (to je jeho hlas v naší duši), co máme 
dělat, abychom ten Boží „sen“ v dané chvíli 
naplnili. Ten jeho „sen“ se obvykle nazývá 
„vůle Boží“ a my se denně v modlitbě Otče 
náš modlíme „buď vůle tvá“, takže se denně 

modlíme, abychom to dokázali. Ale neboj-
te se, Bohu na nás záleží, a tak nám dává 
pomoc (pokud o ni stojíme!), abychom ten 
Boží „sen“, jeho vůli, dokázali každodenně 
uskutečňovat.

Každopádně si přeje, abychom se na-
vzájem milovali, protože „Bůh je láska“ 
(1 Jan 4, 8) a Pán Ježíš to říká jasně: „To je 
mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem 
já miloval vás“ (Jan 15, 12). Takže když se 
budeme snažit milovat všechny lidi kolem 
sebe, je to bezpečná cesta ke svatosti. Vy-
dejte se na ni společně i se svými kamarády, 
především s dalšími ministranty. Přeji vám 
krásné prázdniny a nezapomeňte každý den 
povyrůst ve svatosti!

Modlím se za vás, 
+ biskup František Radkovský

MUŽEME I MY?

Proč jsem z bohaté země?
Ptáš se, čím to je, čemu vděčíme za naši 

bohatou zem? Protože našim předkům ni-
kdo nic nedal zadarmo: Chceš něco, musíš 
si to získat svou prací. Nejprve musíš zví-
tězit nad přírodou, zkrotit ji a teprve pak 
sklidíš její plody. Na dluh se žít nedá. Plody 
mnohasetletého snažení vidíš kolem sebe. 
Ale kde brali naši předkové sílu na takové 
dlouhodobé projekty, jejichž završení vidě-
ly až budoucí generace? Dobře se dívej na 
poutních místech, která navštívíš. To, co vy-
zařují a svou velkolepostí dosvědčují, je víra 
našich předků v Boží pomoc a v přímluvu 
Matky Boží, Panny Marie. To je síla, která 
spolu s fortelnou zručností po staletí budo-
vala bohatství, ze kterého se dnes ty těšíš.

Přemýšlej. Proč Evropa ekonomicky 
chudne, nevytváří hodnoty? Protože čeká-
me, že se o nás postará stát. Nelze však 
uskutečnit spravedlivý a dlouhodobě úspěš-
ný (ekonomicky fungující) hospodářský mo-
del bez námahy a bez opory v hodnotách, 
které ho předcházejí a přesahují.

Svatá Maria, Matko Boží, ochraňuj naši zemi!
A nezapomeň, stále platí: „Člověče, přičiň 

se a Pán Bůh ti požehná“!
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Noví kneží a jáhni
Červen byl ve znamení kněžských a jáhenských svěcení. Máme obzvláštní 

radost, že biskup Vojtěch Cikrle vysvětil v brněnské diecézi dva muže, kteří 
jsou spojení i s naším časopisem. Jáhen Jiří Dyčka, který dlouhá léta psal 
pro nejmladší ministranty, a otec Martin Mokrý, který nám zaslal několikrát 
pozdrav z římského Nepomucena.

Děkujeme jim za službu našim čtenářům Tarsicia a jim i všem ostatním vy-
svěceným přejeme hojnost Božích milostí ve službě, ke které je Pán povolal.
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Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a chlubí 
se: „Tati, dal jsem dnes dva góly!“

„A jak to dopadlo?“
„Jedna:jedna.“

Ahoj kluci a holky, 
víte, kdo to jsou superhrdinové? Nejspíš asi 

znáte Supermana nebo Spidermana, ale já jsem 
měl možnost prožít neuvěřitelné dobrodružství 
s úplně neznámými hrdiny. Rád bych vám předsta-
vil statečnou bojovnici Captain Janet, lovce draků 
Mr. Pikemana a pokorného hrdinu Crusadera. Díky 
nim jsem mohl zažít skutečnou rytířskou bitvu, zú-
častnit se lovu na draka a stát v řadách římské le-
gie a čekat na začátek bitvy. O tom všem si můžete 
přečíst ve vašem oblíbeném časopise. Ale tím to 
nekončí. V prázdninovém čísle najdete i rozhovor 
s výrobcem dronů Primoco, můžete si vyluštit kvíz 
o svatých a se svatými a najít recept na šťastný ži-
vot. Na příkladu jednoho superhrdiny se můžete 
naučit, jak se chodí do nebe. A na poslední straně 
tradičně naleznete článek o autech, jenže tentokrát 
to bude superauto.

Superhrdinové jsou prostě fajn. Ale tím největ-
ším překvapením je, že superhrdinou se může stát 
úplně každý! Nevěříte? Podrobný návod držíte v ru-
kách.

Celá redakce časopisu Tarsicius vám přeje su-
perprázdniny!
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