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Barvínek
Taky vám tak dlouho trvá, než sami sebe donutíte 

jít ke zpovědi?
Věřte, že s tím mají problém děti i dospělí - niko-

mu z nás se nelíbí, když musíme přiznat, že jsme 
něco pokazili. Že je zpověď velká šance pro každé-
ho člověka, o tom bude jeden z říjnových Barvínků.

Podíváme se taky na další povolání - do studia 
jsme si pozvali známého brněnského kadeřníka 
Jana Špilara.

Poslední říjnové úterý se s námi můžete zapo-
slouchat do skvělé hudby - a dokonce nám můžete 
pomoct s jejím výběrem. 
Do jukeboxu volejte 27. 10. od 16.00.

Vážení mládenci a chlapci, 
milí ministranti, v nedávné 
době, před několika dny, jsem 
měl příležitost se dostat do 
skupiny ministrantů, poměr-
ně početného společenství 
asistentů u oltáře, a byl jsem 
mile překvapen, že věkové 
rozdíly mezi nimi nehrály vů-
bec žádnou roli.

Samozřejmě, při volné zábavě po boho-
službě a společném pohoštění bylo zřejmé, 
že se vždy jednotlivci stejného věku drží 
pohromadě s ostatními věkem sobě rov-
nými a ve vzájemných rozhovorech se za-
jímají o stejná či podobná témata. Je to lo-
gické. Potěšující pro mne bylo, že starší se 
nepovyšovali nad mladší a mladší si nedělali 
legraci ze starších. Zakusil jsem tam potě-
šující shodu a přesvědčení, že jeden patří 
ke druhému a že společně vytvářejí jeden 
ministrantský sbor. Dříve se tomu říkalo 
„legie“ u vědomí, že každý ministrant je ja-

kýmsi vojínem a svým životem i nezištnou 
službou bojuje za Pána Ježíše. Ve zmíněném 
společenství ministrantů, které jsem navští-
vil, jsem však postřehl ještě něco dalšího, 
co bych vám rád sdělil pro vaše povzbuzení. 
U každého tehdy přítomného ministranta, 
a mluvil jsem se všemi najednou i s mno-
hými zvlášť, jsem byl překvapen hrdostí, 
kterou jako blízcí asistenti Ježíšova oltáře 
překypovali. Ani jeden z nich nebyl žádnou 
„putičkou“ ani „tichošlápkem“, ani pyšným 
domýšlivcem. Od nejmladšího po nestarší-
ho z přítomných jsem ani půl slova neslyšel 
o tom, že by se za ministrování snad styděl 
před svými spolužáky a spolužačkami v prá-
vě započatém novém školním roce. Mnozí 
ti starší nastupovali do čtyřletých gymnázií, 
jiní do šestiletých. Jakmile se opět ve ško-
le po prapodivném školním loňském roce 
objevili a ostatním vypravovali své zážit-
ky vlastně z letošních několikaměsíčních 
prázdnin, lehce vyšlo najevo, že ministro-
vání ani o prázdninách nezanedbávali a dru-
hým to ani divné nepřišlo. Vždyť, sami mně 
to řekli, není se za co stydět, protože mini-
strování je čest a vyznamenání. Že někomu 
připadá divné, že Pánu Ježíši chceme i takto 
sloužit, není důvodem, abychom své minist-
rování zatajovali a za ně se styděli. Toto mně 
potvrdili. Měl jsem z takových ministrantů 
velkou radost a pevně věřím, že bych ji měl 
i z vás, kdybych se také s vámi setkal.

+ Mons. Jan Baxant,
biskup biskup litoměřický

Jeden        tým

V době koronavirové potkal jsem člově-
ka, který byl pozitivní, a tak jdu do ka-
rantény, kdybych se (resp. abych dru-
hé) nenakazil. Nakonec jsem šťastný, že 
jsem (opět/stále) negativní, že, zdá se, 
na virus nezemřu…

Evangelium je pozitivní zpráva, kterou je 
třeba všechny nakazit, aby zemřeli hříchu a žili 
nový život, který je vůči hříchu imunní.

Když jsem byl malý a zlobil jsem se, mračil 
jsem se. A babička mi říkávala: „Netvař se jako 
kakabus.“ Později jsem pochopil, že je lepší vi-
dět usměvavou než zakaboněnou tvář. A není 
to jen o sebeovládáni – nedat znát, co si myslím 
nebo jakou mám náladu. Jde o víc. Tvář ukazu-
je, jaký je tvůj vnitřní svět, jak se díváš na svět 
(a je jedno, jaký svět kolem sebe máš). Člo-
věk zasmušilý vidí problémy a také neschop-
nost změnit to špatné kolem sebe a vše ho 
drtí. Možná se za svět modlí, ale převládá pocit 
zmaru. Je nastavením negativní. Naopak člověk 
s tváří radostnou nemusí být jen nepoučený 
(a nepoučitelný) snílek a idealista. Kdo ví, že 
je milován (rodiči, rodinou, přáteli, Bohem), 
může jít světem, vidět krásu Božího stvoření 
a děkovat za ně, i když je v něm mnoho zra-
něného a nemocného. Milovaný člověk dovede 
milovat, jeho tvář to beze slova vyzařuje. Na 
svět se dívá pozitivně. Lidé negativní a pesimis-
té zamořují svět kolem sebe a činí ho těžce 
dýchatelným a lidé od nich utíkají. Naopak ra-
dostný a pozitivní postoj je přitažlivý a nakažli-
vý. Nesnaží se totiž měnit svět kolem sebe, ale 
sama sebe. To je křesťanství.

Nebuď úmorný, ale snaž se svět promořit 
radostnou zvěstí evangelia. Panno Maria, krá-
lovno apoštolů, oroduj za nás!

Buď 
pozitivní!

otec 
Marek 

Miškovský
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VSTAŇ, 
udělám z tebe svědka toho, 

co jsi viděl. (Sk 26,16)

10. 8. - 15. 8. 2021

Říjen
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Jáchym a Desatero
Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pocho-

pit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka 
tak zajímavá a zábavná jako model letadélka, který si chce postavit. 
Jak tento příběh dopadne, můžeš zjistit právě ty, pokud si objednáš 
nebo doporučíš svému kamarádovi časopis Tarsicius.

Knížku Nový zákon pohledem cestovatele 
vyhrává Vašík Binar. Gratulujeme!

Moc všem děkujeme za vtipy zaslané k nám do redakce. Věříme, 
že vás bude teď v době školního roku o něco více než v parných 
letních dnech. Pokud vás někdo o prázdninách překvapil parádním 
vtipem, zašlete nám ho na adresu: vtipálek@tarsicius.cz a můžete 
vyhrát knížku plnou vtipů Nezbedův humor 3.

Výhercem Nezbedova humoru 5 se stává 
Kryštof Macek. Gratulujeme!
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