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V  soutěži  vtipálků  vyhrává 
Maxmilián Hejna a pro in-
spiraci získává knihu vti-
pů Nezbedův  humor  4.
Mezi těmi, kdo si ob-
jednali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tomto 
čísle vylosován Anto-
nín Sejkora a vyhrává 
knihu Vlk a štít - dobro-
družství se svatým Pat-
rikem. Oběma výhercům 
gratulujeme!

CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu 

Nezbedův humor 3. 
Noví odběratelé 

a jejich doporučitelé mů-
žou získat knihu Nebezpe-
čí na moři - od Paulínek.

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

Někdy (a někdy často) se mi nechce. Ne-
chce se mi uklízet, učit se, pracovat doma 
a na zahradě, nechce se mi jít na kroužek, 
nechce se mi potkat se s kamarády… 
Ještě méně se mi pak chce poslouchat 
výčitky rodičů, stížnosti učitelů, případ-
ně nadávání do lenochů od kamarádů.

Někdy prostě nikdo není můj přítel. Ří-
kám si, ať mi dají pokoj, a na jejich výčitky si vy-
myslím něco „proč to nešlo“. Přiznávám, tro-
chu lžu, ale mám pokoj – jinak by mě utrápili.

A pak se to stalo. Vyrazili jsme na kole, 
šlapali a předváděli se. Šiberák je kopec s rov-
ným, táhlým sjezdem k městu, zakončeným 

velkým kruhovým objezdem. Hec, sázka: kdo 
bude první u značky před „kruhákem“. Tři, 
dva jedna, teď! Start jsem neměl nejrychlejší, 
musel jsem dotahovat. Kruhák se blížil. Už 
jsem dýchal na záda prvnímu, když on začal 
brzdit. To dám, ještě dvakrát šlápnout a mám 
ho. Prosvištěl jsem kolem značky a vlítl do 
kruháku, těsně před projíždějící kamion. 
Klakson řval, brzdy hvízdaly. Ale ne ty moje. 
Já byl rád, že jsem ustál myšku kruhákem a na 
druhé straně z něj bez šrámu vyletěl. Rozkle-
pala se mi kolena, tak tak jsem z kola nespadl. 
Sedl jsem si do škarpy a začalo mi docházet, 
co se stalo… a co se mohlo stát.

V červnovém magazínu Barvínku oslavíme Mezinárodní den dětí! 
Také se mimo jiné dozvíme, jakými kamarády, ale hlavně velkými 
pomocníky, jsou pro mnohé z nás vodicí psi. O tom, jak se tito 
pejsci cvičí a jak dlouho takový výcvik vodicího psa trvá, si budeme 

povídat 1. června od 16 hodin. Druhé červnové úterý navážeme na seriál 
o povolání a představíme si další profesi. I v červnu se opět vypravíme do te-
rénu, tentokrát se v Barvínku vydáme na ryby s rybářem a cestovatelem Mi-
lanem Rozsypalem. Barvínek o rybaření poslouchejte 15. června od 16.00. 
Mezinárodní olympijský den, který připadá na 23. června, si připomeneme 
s olympionikem Davidem Svobodou. O jeho životní cestě, účasti na letních 
olympijských hrách, ale také o lásce ke sportu si budeme povídat 22. červ-
na od 16.00. Poslední červnové úterý si můžete naladit Jukebox Barvínku 
a zasoutěžit si o hodnotné ceny! 

Na slyšenou se těší Verča, Gabča a Štěpánka!

Milí ministranti,
opět se po čase setkáváme na 

stránkách vašeho časopisu. Ten-
tokrát bych se chtěl s vámi podě-
lit o něco krásného, co sice sou-
visí s pandemií koronaviru, a pře-
ce mi to přináší radost a pokoj.

Když začínala pandemie v Itálii (počátek 
roku 2020), někde jsem zaslechl, asi při po-
slechu vatikánského rozhlasu, který poslou-
chám z mobilu téměř každý den při večeři, 
že někdo vyzval, abychom se spojili v mod-
litbě za nemocné, zdravotníky a za ukonče-
ní pandemie každý den večer ve 20 hodin. 
A protože při své práci (často za volantem, 
často za oltářem, často za počítačem) mno-
ho pohybu nemám, napadlo mne, že bych 
to mohl spojit i s pohybem. Od té doby 
chodím každý večer rychlou chůzí přesně 
5 km a modlím se na zmíněné úmysly svatý 
růženec, korunku k Božímu milosrdenství 
a někdy ještě i další modlitby. Je to hodina 
intenzivní modlitby a intenzivního pohybu. 
Chodím stále stejný okruh. Když jdu neda-
leko vojenské nemocnice, posílám požeh-
nání lékařům, zdravotním sestrám a paci-
entům, když jdu kolem takového menšího, 
ale krásného barokního sloupu Nejsvětější 
Trojice, přidám modlitbu Sláva Otci i Synu 

i Duchu Svatému… a pak ještě „Odpočinutí 
věčné…“, protože na tom místě, jak mi řek-
la starší paní, která tam bydlí, bylo pohřbe-
no velké množství lidí, zemřelých při nějaké 
epidemii před mnoha lety. Za ten rok a půl 
jsem takto nachodil, byť „po kapkách“ přes 
2 000 km, což je vlastně víc, než kdybych 
šel dvakrát z Paříže do Santiaga. Chodívám 
každý den ve stejnou dobu, bez ohledu na 
počasí, a tak krom modlitby mohu pozoro-

RADOST A POKOJ
vat, jak na podzim světla ubývá, v zimě jsem 
pozoroval krásná souhvězdí a planety Jupi-
ter a Mars; v tyto dny je už večer světlo, 
tak vidím, jak Slunce zapadá stále později.

Rád bych si zachoval tento zvyk už na-
pořád, dokud mi to zdraví dovolí. Při mod-
litbě samozřejmě pamatuji i na vás, minist-
ranty, a děkuji také za vaše modlitby.

Váš biskup Antonín bAsler, 
pomocný biskup olomoucký

Modlil jsem se a děkoval Bohu za zá-
chranu. Říkal jsem mu, že jsem rád, že jsme 
přátelé a že na něj spoléhám. Vtom mi před 
očima vyvstaly ty mé věčné lži a má modlitba 
mi přišla falešná. Tu mi v uších zaznělo: „Ne 
Bůh, my jsme přátelé a ty jsi můj!“ A pak jen 
ďáblův smích. Polil mě chlad a děs. Před Bo-
hem neobstojím, nemám odvahu se modlit.

Duše však v pudu sebezáchovy šeptá: 
Maria, útočiště hříšníků, oroduj za mne! Po-
moz mi poznat pravdu, pomoz mi osvobodit 
se od lží, pomoz mi žít v pravdě.
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Dělit se Dělit se o přátelství…o přátelství… s ďáblem  s ďáblem 

KněžsKé svěcení Jiřího DyčKy
S velikou radostí vám oznamujeme, že náš bývalý redaktor, jáhen Jiří 

Dyčka, který dlouhá léta připravoval liturgickou stránku pro nejmenší, přijme 
v sobotu 19. června v 9.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svě-
cení. Pokud můžete, přijďte do katedrály oslavit tuto krásnou chvíli. Prosíme 
o modlitby za Jiřího a jeho kněžské působení, za dary Ducha Svatého a požeh-
nání pro jeho službu. Ať mu Bůh žehná na jeho cestě. Aleluja!

Primiční mši svatou bude slavit v sobotu 26. června 2021 ve 14 hodin 
v Blansku u kostela sv. Martina.

Ježíš říká: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ 
Jan 10, 11
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Ptá se synáček tatínka: „Tati, co je to civilizace?“
„No, jak bych ti to vysvětlil. To máš tak, když chceš vědět, jaké je počasí, sedneš si 

k televizi a počkáš si na zprávy místo toho, aby ses podíval oknem ven.“

Na tiskové konferenci se ptali nejúspěšnějšího lovce dravé zvěře: „Je to pravda, že 
pokud člověk nese hořící pochodeň, neublíží mu žádná šelma?“

„Samozřejmě, záleží ovšem také na tom, jakou rychlostí ji ten dotyčný člověk nese!“

Lvíče v buši hodinu honí lovce. Lvice je celou dobu pozoruje. Po obědě 
dostalo lvíče od matky za uši: „To máš za to, aby sis pamatoval, že jídlo není 
na hraní.“

Kosmonaut přiletí k nebeské bráně. Mává na svatého Petra a volá: „To je 
úžasné! To je neuvěřitelné! Vůbec jsem netušil, že nás naše expedice přivede 
až tak daleko!“

Svatý Petr mu také zamává: „Ale kdepak, nezdařil se vám start!“
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