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V soutěži vtipálků vyhrává 
Vojta Fanta a pro inspiraci 
získává knihu vtipů Nezbedův 
humor 5.
Mezi těmi, kdo si objed-
nali nebo doporučili Tar-
sicia, byl v tomto čísle 
vylosován Viktor Palowski 
a vyhrává knihu Skan-
dál v Jezuzalémě - Ve-
likonoční příběh v komik-
sové podobě, který před-
kládá všechny evangelijní 
postavy v podobě zvířat. 
Oběma výhercům 
gratulujeme!

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

Milí ministranti,
v měsíci listopadu si připomíná-

me svatého Martina, biskupa. Určitě 
jste už někdy slyšeli ten velmi zná-
mý příběh z jeho života, kdy se Mar-
tin jako římský voják dělí s chudým 
žebrákem o svůj vojenský plášť a po-
tom ve snu uvidí samotného Pána 
Ježíše oblečeného tímto pláštěm.

Známe  to obráceně. Přijde příkaz „Mu-
síš!“ a my se ptáme „Musím?“ Obvykle 
někdo starší (rodič, učitel, trenér, vedou-
cí) nám řekne, co máme udělat (přečíst, 
natrénovat, zařídit, obstarat…) a my se 
ptáme „Proč?!?“ Proč dělat, co se nám 
nechce  (ach,  proč  jen  by  se  mi  mělo 
chtít?), co je nepříjemné, náročné, nezá-
bavné a únavné… co mě nebaví!? Zábava 
(třeba  formule na počítači) nás vtáhne, 
zabaví, vede k tříbení dovedností s ovla-
dačem v ruce… a zabaví nám čas.

Pokud je to čas určený k uvolnění, může 
být. Ale zkušenost – ta, kterou si mnohdy 
nechceme přiznat – říká, že čas zábavy je 
často čas zabavený odpočinku (spánku), ro-
dině, vztahům, studiu, práci v domácnosti, 
péči o druhé (rodiče, sourozence, děti). Zá-
bava, uvolnění, které se tváří jako odpočinek, 
ti zabaví čas odpočinku a nakonec tě vyplivne 
unavenějšího než na začátku.

A tak věta, často slýchaná od rodičů: 
„Nejprve povinnosti a pak si můžeš hrát na 

Ahoj holky, ahoj kluci! Máme před sebou listopadové díly Bar-
vínku a my vám už teď můžeme slíbit, že budou opravdu nabité! 

V listopadovém magazínu Barvínku, který připadá na Památku zesnulých 
2. listopadu, nás čeká povídání o Dušičkách, ale také o Slavnosti všech 
svatých. Jedenáctý listopad je Mezinárodním dnem veteránů, který při-
pomíná všechny, kdo se někdy účastnili bojů a válek. A právě jednu takovou 
válečnou skupinu si představíme v Barvínku 9. listopadu – české legionáře, 
kteří bojovali v Rusku. O týden později 16. 11. se můžete těšit na Tma-
vomodrý Barvínek, který věnujeme Mezinárodnímu dni nevidomých, který 
připadá na 13. listopad. S Renatou Schmidtovou se vydáme na cestu křížem 
krážem Ekvádorem. Renča si rok před ukončením studia na vysoké škole 
dala pauzu a prostřednictvím salesiánské misijní organizace SADBA odjela 
na dobrovolnou službu do Ekvádoru. O tom, jaké to je strávit rok v prale-
se, si budeme povídat 23. listopadu od 16 hodin. Poslední listopadové 
úterý si můžete naladit Jukebox Barvínku a zasoutěžit si o hodnotné ceny! 

Na slyšenou se těší Verča, Gabča a Štěpánka.

počítači či mobilu“, není věta znepříjemňující 
život, ale je za ní láska, která chce říci: „Chci, 
abys dokázal to největší ve vztahu k sobě sa-
mému: ovládl se, stal se pánem sebe sama, 
svého času a ne otrokem zábavy a vášní“.

A tak, když ti ďábel (otec lži) ústy ka-
marádů, kteří si nechali zábavou zabavit čas, 
vztahy, sourozence (a tak zůstali sami), bude 
našeptávat: Musíš? – ty odpověz hrdinně: 
Musím!, protože chci.

Panno Maria, milující povinnost z lásky, 
přimlouvej se za nás!
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Proto se svatý Martin nejčastěji prá-
vě zobrazuje jako voják na koni s pláštěm 
v ruce. Možná ale nevíte, že Martin v té chví-
li ještě ani nebyl pokřtěný, nevyrůstal totiž 
v křesťanské rodině jako většina z vás, ale 
s křesťanstvím se seznámil jako mladý chla-
pec a moc si přál se křesťanem stát. Nakonec 
byl pokřtěn až jako voják. Přemýšlel jsem, jak 
k tomu asi mohlo dojít, že se o křesťanství 
a o Kristu dozvěděl. Je dost dobře možné, že 
měl Martin nějakého kamaráda, který v Pána 
Ježíše věřil, a ten kamarád mu o Kristu vy-
právěl tak zajímavě, že Martin zatoužil patřit 
také mezi křesťany.

Milí ministranti, určitě i vy máte kamará-
dy, kteří o Pánu Ježíši nikdy neslyšeli, protože 
v jejich rodině nikdo věřící není a říct jim to 
nemohl. Nebojte se proto svým kamarádům 

vyprávět o tom, co všechno pro nás Pán Je-
žíš udělal, a proč mu věříte. Jako ministranti 
toho víte určitě hodně. A nezapomeňte se za 
ně také modlit. Třeba i díky tomu si někdo 
z nich řekne, že by chtěl také být křesťanem. 
Ať vám k tomu svou přímluvou pomáhá sva-
tý Martin!

+Martin DaviD
apoštolský 

administrátor 
ostravsko-opavské 

diecéze

TAMMÍM: 

MUŽI 
VE STÍNU  

BOHA
26. - 28. 11. 2021

Bohoslovci zvou mladé muže
na duchovní víkend v semináři.

www.SEMINAR-PRAHA.cz

CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu 

Nezbedův humor 1. 
Noví odběratelé a je-
jich doporučitelé mů-

žou získat knihu 
Vlk  a štít. Dobrodruž-
ství se svatým Patrikem 
od Paulínek.čitelé mů-
žou získat knihu Starý 

zákon pohledem cestova-
tele Ondry Havelky.

Fo
to

: M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 - 
A

do
be

 s
to

ck
; F

ot
o:

 P
av

el
 Z

uc
hn

ic
ký

, K
ho

ng
th

am
 - 

A
do

be
 s

to
ck

„Náš dědeček je rytíř,“ 
chlubí se kluk.

„To sis vymyslel!“
„Fakt, má brnění v nohou!“

„Mohu ti položit jednu 
otázku?“

„Už jsi ji položil.“
„Tak dvě?“
„Už také byly!“
„No, dobře. Tak čtyři?“
„Už také byly!“
„A kdy?“
„Právě teď.“

„Nalil jsi už čerstvou vodu 
do akvária?“

„Ne, maminko, rybičky 
ještě nevypily starou.“


