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Vážení a milí ministranti, asistenti u ol-
táře, předpokládám, že nikomu z vás 
nemusím připomínat vážnost doby, 
kterou nyní prožíváme. Jen zdánlivě 
by to vypadalo, že se pandemie, šířící 
virová nákaza, týká jen starších a růz-
nými chorobami postižených našich 
bližních.

Je pravda, že zvláště tito naši dědečkové, 
babičky a ostatní rodinní příbuzní vyššího či 
důchodového věku jsou nejvíce, obzvlášť vi-
rovými nemocemi, ohroženi. Je to proto, že 
lidský organismus staršího člověka je sice 
zvyklý na různé životní zkoušky, ale také 

je více náchylný snáze podlehnout rozma-
nitým ohrožením, především pak zdravot-
ním, protože pochopitelně postrádá životní 
síly, které ještě v plnosti má člověk mladý. 
Avšak, vážnost pandemie je i v tom, že se 
viry dostávají i k mladším lidem, dokonce 
dětem, což je i pro medicínské odborníky 
těžkou otázkou. 

Obracím se na vás, milí mladí minist-
ranti a strážci našich chrámových presbytá-
řů, kněžišť a mešní liturgie, která se v nich 
koná, abych vám poděkoval za jednu, dnes 
nesmírně důležitou věc: věrnost službě Pá-
nově oltáři. Hned očekávám vaši námitku, 
ale o to mně právě jde. Moje značně provo-

kativní konstatování o ministrantské služ-
bě v časech, kdy se bohoslužby konají jen 
omezeným způsobem, a vy se jen těžko, 
zdali vůbec, k oltáři dostanete, a když, tak 
s rouškou, a nikdo vás stejně nepozná, že to 
jste vy. Zmiňuji se vám o tom záměrně, ne-
boť se mi jeví, že Pán Bůh nás všechny chce 
podrobit zkoušce opravdovosti. Jen ten 
služebník oltáře, včetně jáhna, kněze a bis-
kupa, který s upřímnou touhou po Kristu 
vždy našlapuje po oltářních stupních vzhůru 
a vstříc místu oběti, Kalvárie a Večeře Páně, 
čímž každý oltář je, prožívá nyní stesk po 
službě, jindy tak pravidelné a časté a nyní 
vlivem pandemie okleštěné. 

Rád bych vás, milí ministranti, požádal 
o jedno. Položte si sami sobě otázku: chybí 
mi vůbec ministrantská služba, nebo mi vy-
hovuje sledovat v pohodlí domácího křesla, 
či pohovky mši přenášenou médii? Přemýš-
lím o tom a ptám se i já podobně. Otevře-
ně vám sděluji, že se mi po vás a po všech 
farních společenstvích naší diecéze stýs-
ká. Pevně však věřím, že Bůh nám pomůže 
a z nebezpečí virové pandemie, i z pande-
mie pohodlnosti a lhostejnosti, vysvobodí. 
Obracejme se nyní častěji na Pannu Marii. 
Jako Matka Ježíšova a spolehlivá Přímluvky-
ně za nás, své děti, má u Krista důležité slo-
vo. Bůh vás všechny chraň ode všeho zlého 
a všechny nemocné uzdrav a potěš! 

Váš  biskup Jan   
 

+ Jan Baxant,
biskup litoměřický
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V dubnových pořadech si připomeneme Den skautingu 
a Mezinárodní den dětské knížky, také se vypravíme do 
hor za horským záchranářem a nakonec oslavíme Den 
Země!

V dubnovém magazínu nás čeká povídání o skautingu, 
uslyšíme rozhovor se sv. Jiřím, patronem skautů a také 
si připomeneme Mezinárodní den dětské knížky. Magazín 
poslouchejte 6. 4. od 16 hodin. 

V rámci cyklu o povolání si představíme další profesi; 
tentokrát se vydáme do hor za horským záchranářem. 
Co je na této práci nejtěžší? A pomáhají záchranářům při 
záchranných akcích bernardýni? Odpovědi na nejen tyto 
otázky uslyšíte v úterý 13. dubna na Radiu Proglas.

Den Země, který připadá na 22. 4., oslavíme v Barvín-
ku 20. dubna od 16 hodin.

Zavolat do Jukeboxu Barvínku a nechat si zahrát svou 
oblíbenou písničku můžete jako vždy poslední úterý v mě-
síci. I tentokrát budeme soutěžit o karetní hru!
Na vaše telefonáty se těší Verča, Gabča a Štěpánka.

Budkovice u Ivančic: 

25.6.—5.7. Budování města 

5.7.—15.7. Stát se rytířem! 

15.7.—23.7. Válečné tažení 

23.7.—25.7. Dobývání města 

25.7.—3.8. Templářský noviciát 

Makolusky: 

30.7.—9.8. Kingdom come 

9.8.—19.8. Boj o uprázdněný trůn 

19.8.—29.8. Stát se rytířem! 
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V soutěži vtipálků vyhrává 
Maxmilián Hejna a pro in-
spiraci získává knihu vti-
pů Nezbedův humor 5.
Mezi těmi, kdo si ob-
jednali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tomto 
čísle vylosován Antonín 
Sejkora a vyhrává kni-
hu Don Bosco z Portálu.
Oběma výhercům 
gratulujeme!

CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu 

Nezbedův humor 
4. Noví odběrate-

lé a jejich doporučitelé 
můžou získat knihu Starý 

zákon pohledem cestovate-
le Ondry Havelky.

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

„Jirko, kam 
jdeš s tím kyb-
líkem vody?“
„Tiše, mami, 
táta mi říkal, 
abych ho v šest 
vzbudil.“

Cizinec projíždí Českem a obdivuje 
krásy krajiny:
„Země je to opravdu krásná. Samé 
hory, málo rovin. Škoda jen, že je ta 
krajina i na těch silnicích!“

Soudce jen stěží uklidnil přítomné 
v soudní síni. Napomíná je: „Další oso-
ba, která naruší průběh přelíčení, bude 
muset odejít domů!“
Na to obviněný: „Hurá!“
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Dočteme knihu a zavřeme ji. Dozpíváme píseň a dozní 
tón… padne první a posléze poslední hrouda a rakev při-
kryje rov. Svíce dohoří a s posledním zábleskem pošle 
ještě krátký kouřový signál. Odložená kniha, náhrobní ká-
men s nápisem: Zde odpočívá… Věci směřují k zániku, ke 
svému místu určení.

Prázdný hrob – Surrexit, non est hic!
(Vstal, není zde)
I po letech nad tím budeš kroutit hlavou. Tam, kde se zdá být pá-

nem jediný nevyhnutelný zákon zániku, osudovosti, danosti, vstoupí 
světlo a s ním neuvěřitelná jistota: nejsme pod vládou zániku, má 
smysl žít a rvát se proti vší naději!

Vsadíš-li všechno na člověka, při jeho posledním výdechu tvá 
naděje vyhasne a skončí. Pak jen bledne vzpomínka nebo se zastaví 
čas a my bledneme úměrně vzpomínce.

Byl-li by Ježíš jen člověk, musela by být vzpomínka na něj po 
dvou tisících letech nutně mrtvá. Ale není! Svým zmrtvýchvstáním 
potvrdil, že je Bůh, protože jedině Bůh je živý, smrt nad ním moc 
nemá. A protože je i zcela člověk, Ježíšovo zmrtvýchvstání je nový 
začátek, jedinečná šance pro každého člověka.

Vsaď na Krista, neděle – první den v týdnu* – se ti stane vždy 
novým odrazovým můstkem do dalšího boje o skutečný život na-
vzdory smrti. Za to všechno – Aleluja – chval Boha živého. Amen.

Maria Panno, jitřenko nedělního rána, oroduj za nás!
otec Marek Miškovský

*Krom Církve jen protestantské země anglosaské počítají ne-
děli jako první den v týdnu.
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