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V soutěži vtipálků vyhrá-
vá Vojta Malina a pro 
inspiraci získává knihu 
vtipů Nezbedův humor 4.
Mezi těmi, kdo si objed-
nali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tom-
to čísle vylosován 
Jozef Veselka a vy-
hrává knihu Rabbi 
Ježíš. Postavy 
evangelia ožívají  před 
očima nejen dě-
tem, ale i dospělým.  
Oběma výhercům 
gratulujeme!

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o kni-
hu Nezbedův humor 
3. Noví odběratelé 

a jejich dopo-
ručitelé můžou 
získat knihu Být 
učedníky Ježí-

šova škola 
života. 

Kniha vídeňské-
ho kardinála je 

pozvánkou k pro-
hloubení křesťan-

ské víry..

Milí ministranti,
Vánoce prožíváme všichni, ale pro 
nás premonstráty jsou ty letošní pře-
ce jen trochu speciální – náš řád totiž 
vznikl před 900 lety právě o Vánocích. 
Založil ho sv. Norbert, jehož ostatky 
tady na Strahově uchováváme. Jako 
se Boží Slovo stalo o Vánocích tělem, 
má i řeholní společenství na zemi ztě-
lesňovat Boží království.

a Norbert si uvědomil, že ho Bůh zve, aby 
svůj život naplnil, nikoliv promrhal. Nevě-
děl, kterou cestu hned zvolit, tak hledal radu 
v existujících klášterech. Nakonec odchází 
a trochu jako neřízená střela káže evangeli-
um po Francii, usmiřuje lidi, pomáhá. Až v la-
onské diecézi se ho podaří na chvilku usa-
dit – dostává údolí Prémontré, kde se svými 
následovníky buduje klášter. Pro činorodé-
ho Norberta, který chce především přispět 
k obnově církve, to není konečná stanice. 
Vychází znovu kázat, stává se arcibiskupem 
v Magdeburgu, s pomocí spolubratří „pro-
bouzí“ duchovní život, bojuje proti nespra-
vedlnostem, přežije pár atentátů. Vyčerpán 
umírá 6. června 1134.

Předpokládám, že ani vy, milí ministranti, 
nechcete životem jen proplout. Nabízím – 
přijeďte k nám na Strahov na pouť poprosit 
sv. Norberta o přímluvu, třeba s vaším pa-
nem farářem. Rádi vás k Norbertovi zave-
deme a klášter vám ukážeme. Za návštěvu 
určitě stojí.

Pán Vám žehnej!
+ Daniel Janáček, O. Praem.

strahovský opat

Nový rok! Dělat zase nějaká novoroční 
předsevzetí? Do ničeho se mi nechce. 
Brouzdám internetem, když tu zahléd-
nu nadpis, který mě zaujal: Sebezni-
čení – důkaz tvé všemohoucnosti! 
V článku se psalo o odvaze posouvat 
lidské hranice možného.

Jakýsi hoch v něm prohlašoval, že nej-
větší odvahou je skok do propasti, protože 
sebezničení je důkaz naší svrchované vše-
mohoucnosti! Svou tezi vydával za „vědecky 
podložený názor“, hájil ho právem na tole-
ranci a svobodou… a každou další větou si 
(pod rouškou tolerance) na čtenáři netole-
rantně vynucoval souhlas se svým šíleným 
názorem a jednáním, na které má prý právo.

Co na to říct? Asi se mu také do ničeho 
nechtělo. Jen to pojal důsledněji a dotáhl do 
konce, který si teď snaží odůvodnit: Nic a ni-
kdo není nade mnou, žiji svůj život nezávisle 
na všech…

Blázen jedná „jakoby Bůh neexistoval“ 
(srov. Žl 53, 2), jako by ani jeho rodiče ne-
existovali! Může na své rodiče zanevřít, 
může na ně zapomenout, neznat se k nim, 

tvářit se, že nejsou mí rodiče a já nejsem 
jejich syn… Ale tím ještě nepřestanou být 
mými rodiči a já jejich synem! Mohu na 
Boha zapomenout, tvářit se že není, po-
pírat jeho existenci nebo ho ignorovat, ale 
na tom, že On je, miluje mě a já jsem na 
něm zcela závislý, to nic nezmění.

Šílenec dříve či později svou šíleností pře-
svědčí sebe sama. Někdy také (k jejich škodě) 

NIC

ty kolem sebe. A nemysli si, že se tě to netý-
ká. Každé nekající setrvávání v odporu proti 
poznané pravdě, život v hříchu je postoj jed-
nání „jako by Bůh nebyl“. Každé sebepřesvěd-
čování, že skutečnost (realita) neexistuje, je 
snahou vrhnout se do propasti nicoty. Ale 
pozor! Nic – neexistuje. Existuje však peklo.

Maria Panno, skutečná Matko Pravého 
Boha, oroduj za nás!

Otec Marek MiškOvský

si s duchovním životem nedělal – působil na 
dvoře kolínského arcibiskupa Fridricha a cí-
saře Jindřicha V., byl velmi nadaný a užíval si 
života. Pak ho roku 1115 shodil blesk z koně 

Norbert se narodil kolem roku 1070. 
Jako neprvorozený hraběcí syn získal vzdělá-
ní a kanovnické místo v Xanten. Velkou hlavu 

Svatý Norbert 

V lednovém magazínu Barvínku 4.  ledna se vydáme společně s Kašparem, 
Melicharem a Baltazarem do Betléma, v  rámci cyklu Svatí 20. a 21. století si 
představíme kandidáta na svatořečení, blahoslaveného Carla Acutise, a nakonec 
nahlédneme i do říše zvířat.

Zajímá vás, které filmy pro děti šly loni do kin? A které opravdu stojí za pozor-
nost? Tak to by vám neměl uniknout Barvínek v úterý 18. ledna. O tom nejlepším 
i nejhorším z filmové produkce roku 2021 vám poví Radek Habáň.

Zavolat do Jukeboxu Barvínku a nechat si zahrát svou oblíbenou písničku na-
bízí jako vždy poslední úterý v měsíci. Ani tentokrát nebude chybět soutěž o hod-
notnou cenu!

Na vaše telefonáty se těší Verča, Gabča a Štěpánka.
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U lékaře: „Člověče, vy máte ale vysoký tlak, 
až dvě stě.“

„Vážně? A kolik je světový rekord?“

„Tati, proč mají tramvaje číslo i na zadní 
straně?“

„Abys viděl, která ti právě ujela.“

„Můj bratr zaběhl na školních závodech kilo-
metr za minutu a půl!“

„Nepovídej, vždyť je to lepší než světový 
rekord.“

„To je, ale můj brácha zná zkratku.“

Vysvětluje učitel žákům:
„Anonym je člověk, který nechce být po-

znán...
Kdo to tam vzadu vyrušuje?!“
„Prosím... Anonym.“

Učitel matematiky dostal při výplatě o tisíc 
korun míň.

„Dobře,“ trucuje v kabinetě, „vynechám ve 
4.A velkou násobilku.“

Nápis na tričku pyrotechnika: Lidé, jak mě bu-
dete vidět utíkat, snažte se mě předběhnout!
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