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Viděl věci, které bylo třeba udělat, 
přemýšlel o nich, a když mohl, tak bez 
řečí pomohl. A když zrovna nemohl, 
tak sponzoroval. Žil duchovně. Modlil 
se, dbal o liturgii (byl to ministrant), 
rozjímal, četl duchovní literaturu. Pro-
stě: modlič a dříč.

Před lety se obrátil. Došlo mu, že Bůh 
opravdu je a že ho jednou bude soudit za 
vše, co zlého dělal (a taky za dobro, které 
nedělal). Tak se to snaží vynahradit: využívá 
čas, žije bohabojně. Mladým ministrantům 
žádné úlety, výstřelky a lehkovážnosti ne-
trpí, protože „Bůh to vidí a soudí“ a „čas 
prožitý bez Boha nedohoníš“.

Bavili jsme se spolu, když vyjádřil 
nespokojenost, že se mu nedaří po-

kročit na cestě modlitby, že ač se 
snaží (někdy dosti sveřepě) cítí 

prázdnotu, nenaplnění a pocit 
strachu, že ho Bůh neslyší 

a že ho zavrhne. Bylo to 
zvláštní. Na příčinu ne-
mohl přijít.

A pak jsem ho kdesi 
potkal, jak jde se svou 

ženou. Oni mě neviděli 

a já se jim neukázal, byl jsem pozorovatel. 
A to se podržte: oni spolu vůbec nemluvi-
li. Ne jako tandem, který se domlouvá po-
hledem. Oni spolu nemluví! Z jejich chová-
ní vyzařoval chlad a vzájemná nevraživost.

Jestli ale nemluví se svou ženou, jak chce 
mluvit s Bohem? Je to jako když motor běží 
na plné obrátky, rychlost zařadíš, pomalu 
pouštíš spojku, ale vždy to zdechne, proto-
že ruční brzdu máš sveřepě zataženou a ne-
chceš si nechat vymluvit, že bez odbrzdění 
se z místa se nehneš.

Zloba, nenávist (a vlastně každý hřích) 
je jako kotva zaseklá kdesi v hlubině tvé 
duše, jako brzda na cestě k Bohu. Odsek-
ni ji, odbrzdi: stačí chtít, natáhnout ruku ke 
smíření, poprosit o odpuštění… Jestli ale ty 
nechceš, ani Bůh nemůže!

Maria Panno, útočiště hříšníků, oro-
duj za nás a vypros nám úplné obrácení!

Oni spolu nemluví… ?! 
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CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM 
ČÍSLE?

Vtipálci soutěží 
o knihu Nezbedův 

humor 5. Noví odběra-
telé a jejich doporučitelé 

můžou 
získat knihu Don Bosco 

z Portálu.
Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

V soutěži vtipálků vyhrává 
Filip Koutný a pro inspi-
raci získává knihu vtipů 
Nezbedův humor 2.
Mezi těmi, kdo si objed-
nali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tomto 
čísle vylosován Jozef 
Leško a vyhrává knihu 
Cesta na Západ, Po sto-
pách ochočeného Boha 
od Štěpána Smolena.

V březnovém magazínu Barvínku navážeme na náš cyklus o pří-
rodě, tentokrát si budeme povídat o stromech a dozvíme se mimo 
jiné, zda v lese funguje něco jako „stromový internet“. Také dosta-
neme pár tipů od organizace Kvítka v bytě, jak se správně starat 
o naše pokojové rostliny. Den divadla, který připadá na 27. března, 
si připomeneme s hercem Jardou Tomášem, který nám představí 
divadelní představení Tobiáš Lolness. Magazín poslouchejte v úterý 
2. března od 16:00 hodin.

O zásadách, jak se správně chovat na horách, a  taky o hodně 
populárním sportu, skialpinismu, uslyšíte 9. 3. Rok sv. Josefa si při-
pomeneme s naším dalším hostem, stolařem Zdeňkem Josefem 
Horákem. Co je na povolání stolaře nejzajímavější a co ho na jeho 
práci nejvíce baví? Nejen to se dozvíme v Barvínku 16. března. Před-
poslední březnové úterý nás čeká postní Barvínek. V čem je postní 
doba důležitá a jak ji správně prožít? Na to se budeme ptát 23. břez-
na. Zavolat do Jukeboxu Barvínku a vyhrát pěknou cenu můžete 
jako vždy poslední úterý v měsíci. Na vaše telefonáty se budeme 
těšit 30. března.

Milí mladí přátelé, dnešní manipulátoři 
používají zbožšťování mládí, jako kdy-
by všecko, co není mladé, bylo zavrže-
níhodné a neplatné. Symbolem tohoto 
nového kultu se stává mladé tělo, a tu-
díž všechno, co má něco společné-
ho s tímto tělem, je zbožňováno jako 
modla a bezmezně žádáno, kdežto na 
to, co mladé není, se nahlíží s pohrdá-
ním. To je ale zbraň, která na prvním 

místě znehodnocuje mladé lidi, proto-
že je zbavuje skutečných hodnot a vy-
užívá je k získávání osobních, eko-
nomických nebo politických výhod.

Drazí mladí přátelé, nedopusťte, aby 
bylo vaše mládí zneužíváno k podpoře po-
vrchního života, který zaměňuje krásu 
a vnější dojem. Učte se naopak objevovat 
krásu v dělníkovi, který se vrací domů ušpi-

něný a neupravený, zato 
s radostí, že vydělal na 
chléb pro své děti. Mi-
mořádně krásné je spo-
lečenství rodiny, která 
se sešla u stolu a jejíž 
členové se velkoryse dělí 
o chléb, třebaže jejich 
stůl je velmi chudý.

Krása je v rozcucha-
né, už postarší manžel-
ce, která nešetří své síly 
a zdraví a vytrvale pe-
čuje o svého nemocné-
ho manžela. I když doba 
námluv dávno pominula, 
krásná je věrnost manže-
lů, kteří se milují na pod-
zim svého života, krá-
sa stařečků, kteří jdou 
spolu a drží se za ruce.

V každém muži 
a v každé ženě, kteří žijí 
s láskou své osobní po-
volání, nezištně slouží 
společnosti i vlasti, obě-
tavě pracují pro štěs-
tí rodiny a nasazují se 
v tvrdé, anonymní a ne-
zištné práci na obnovo-
vání společenského přá-
telství, je krása, které 

přesahuje nějaký vnější dojem nebo módní 
estetiku. Tuto krásu, která připomíná krásu 
Krista na kříži, se vyplatí objevovat, ukazo-
vat a vyzdvihovat. Znamená to klást základy 
opravdové společenské solidarity a kultury 
setkávání.

PaPež František
Apotolská exhortace 

Christus vivit 182–183
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
V HRADCI KRÁLOVÉ V SRPNU 2022

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 
se rozhodnutím biskupů Celostátní setkání mládeže přesouvá na 
srpen 2022. Celostátní fórum mládeže, které předchází Celostát-
nímu setkání mládeže, se přesouvá na jaro 2022.
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„Proč pláčeš, Lenko?“ ptá se malá Jitka starší se-
stry. „Dostala jsem v zeměpisu čtyřku. Zapomněla 
jsem, kde je Aljaška.“ „Kam jsi ji jen mohla položit, 
holka nešťastná?“


