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CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM 
ČÍSLE?
Vtipálci 

soutěží o knihu 
Nezbedův hu-

mor 5. 
Noví odběratelé a je-

jich doporučitelé můžou 
získat knihu Vlk a štít  
dobrodružství se sva-

tým Patrikem.Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

V soutěži vtipálků vyhrává Anna 
Fantovbá a pro inspiraci získává 
knihu vtipů Nezbedův hu-
mor 5.
Mezi těmi, kdo si ob-
jednali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tomto čísle 
vylosován Vít Brachtl 
a vyhrává knihu Starý 
zákon pohledem cesto-
vatele Ondry Havelky.
Oběma výhercům 
gratulujeme!

Kontempluj Ježíše, který je šťast-
ný a překypuje radostí. Raduj se se 
svým přítelem, který zvítězil. Zabili 
svatého, spravedlivého, nevinné-
ho, ale on zvítězil. Zlo nemá po-
slední slovo. Ani ve tvém životě ne-
bude mít zlo poslední slovo, proto-
že tvůj přítel, který tě miluje, chce 
v tobě vítězit. Tvůj Spasitel žije.

Protože žije, není třeba pochybovat 
o tom, že dobro v našem životě se bude pro-

sazovat a že naše námahy budou k něčemu 
dobré. Můžeme tedy přestat se stesky a hle-
dět dopředu, protože s ním můžeme vždyc-
ky dopředu hledět. To je jistota, kterou 
máme. Ježíš je věčně živý. Když se ho drží-
me, budeme žít a přestojíme všechny podo-
by smrti a násilí, které na nás na cestě číhají.

Každé jiné řešení se ukáže jako neú-
činné a jen dočasné. Možná pomůže na 
nějakou dobu, ale potom znovu zjistíme, 
že jsme bezbranní, opuštění, vystaveni vší 

možné nepohodě. S ním je ale srdce vko-
řeněno do hlubokého bezpečí, které pře-
trvá všecko. Svatý Pavel říká, že chce být 
spojen s Kristem, aby poznal jeho „i moc 
jeho zmrtvýchvstání“ (Flp 3, 10). To je moc, 
která se projeví mnohokrát také v tvém ži-
votě, protože ti přišel dát život, a to „život 
v hojnosti“ (Jan 10, 10).

Papež František, apoštolská 
exhortace Kristus žije (26–28)

Je květen a já stále myslím na 
paní Květu. Se svým manželem 
Radkem tvoří pěknou manžel-
skou dvojici. Když na podzim za-
čala druhá vlna pandemie a na-
řízení stíhalo nařízení tak, že se 
v něm většina lidí ztrácela, vždy 
přicházeli s přehledem aktuál-
ních opatření a nařízení a ochot-
ně druhým vysvětlovali, jak se 
mají zodpovědně chovat. Zvláště 
ministranty upozorňovali, že si 
nemají sundávat roušky a chodit 
si zakopat na blízké hřiště. Kluci 
jim začali říkat „apoštolové vlád-
ních nařízení“.

Už druhý rok byly Velikonoce ome-
zené a méně slavnostní. Na vigilii přišlo 
málo lidí. Květa s manželem mi pak do-
jatě děkovali, že prožili nádhernou vigilii, 
a jejich tváře pod respirátory skutečně 
zářily. Nechápal jsem a řekl něco jako, že 
vigilie je přece vždy nádherná. Vysvětlili 

mi, že se konečně cítili bezpečně, proto-
že všichni v kostele zachovávali všechna 
nařízení vlády, a že to bylo zmrtvýchvstá-
ní, ze kterého má Pán Ježíš radost, a že 
to je cesta záchrany před covidem.

Popřál jsem jim svátky a už měsíc 
přemýšlím o velikosti víry těch, kteří 
prožívají až náboženské uspokojení z do-
držování vládních nařízení, ve kterých 
vidí záchranu.

Ježíš vstal z mrtvých. On je silněj-
ší než smrt, ze které mají lidé největší 
strach a před kterou se nás vláda snaží 
chránit – a nezachrání. Kristus smrt pře-
mohl jednou a provždy. Nestálo by za 
to – vedle hygienických nařízení, která 
je potřeba zachovávat pro zdraví – věřit 
víc Ježíši Kristu a zachovávat Jeho Slovo? 
Vždyť On má Slova věčného života a kdo 
v něj věří, už přešel ze smrti do života. Jdi 
a hlásej to. Buď apoštolem Ježíše Krista!

Maria Panno, Matko Zmrtvýchvstalé-
ho, oroduj za nás!

V květnovém magazínu Barvínku si připo-
meneme významného českého skladatele, od 
jehož úmrtí letos uplyne 137 let, a brněnská 
Moravská galerie nás pozve na letní prázdni-
nové ARTCAMPY pro rok 2021. Magazín po-
slouchejte 4. května od 16 hodin. Druhé úterý 
v květnu navážeme na cyklus o povolání. Ne-
zůstaneme ale pouze ve studiu a s Barvínkem 
se tento měsíc vydáme také do terénu – čeká 
nás pořad věnovaný kapličkám. K jeho posle-
chu vás zveme 18. května od 16 hodin. Zavolat 
do Jukeboxu Barvínku a nechat si zahrát svou 
oblíbenou písničku nabízí jako vždy poslední 
úterý v  měsíci. Ani tentokrát nebude chybět 
soutěž o karetní hru! 

Na vaše telefonáty se těší 
Verča, Gabča a Štěpánka.

Pán je Pán je 
šťastný šťastný 
a překypuje a překypuje 
radostí radostí 

Apoštolové vládních nařízení
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V mateřské 
škole:

„Jak dělá pej-
sek, Honzíku?“

„Haf.“
„Mařenko, jak 

dělá kočička?“
„Mňau.“
„Jiříčku, jak 

dělá žabička?“
„Kvák.“
„Tomáši, jak 

dělá myš?“
„Klik, paní 

učitelko.“
Anna Fantová

U lékaře:
„Pane doktore, jsem 

neviditelný!“
„Kdo to mluví?“

Gabriela Anna 
Kocourková
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