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Milí ministranti,
v březnu to bude už devět roků od 
chvíle, kdy se Svatý otec František 
ujal svého úřadu. Spolu s ostatními 
biskupy z naší země vám od něho 
přivážím pozdravení, které poslal 
věřícím do České republiky během 
naší podzimní návštěvy Ad limina 
apostolorum, což znamená „k apo-
štolským prahům“.

Biskupové z celého světa jezdí každých 
pět let do Říma za papežem, vždy společ-
ně v národní výpravě, aby s ním pohovořili 
o svých diecézích. Podle tradice je doprová-
zejí poutníci, což tentokrát nešlo kvůli epi-
demii. Při návštěvě se Svatý otec o naši zemi 
velmi zajímal, ptal se na podrobnosti a byl 
velmi srdečný.

Velikým zážitkem pro nás byla také spo-
lečná modlitba Creda s ostatními biskupy po 
mši svaté v bazilice svatého Petra. Víru jsme 
vyznávali v půlkruhu kolem Petrova hrobu 
a tehdy jsme opravdu cítili, že se vracíme 
„k apoštolským prahům“ v čase, v místě, 
v duchu. Musíme si uvědomit, že dílo, které 
konáme a ke kterému i vy svou službou u ol-
táře přispíváte, započal z Ježíšova pověření 
apoštol svatý Petr jako první hlava Církve 

už před zhruba dvěma tisíci lety. Od té doby 
se lidé všech generací a na všech světadílech 
obracejí ke Kristu Pánu v jednotě s Petrem 
a jeho nástupci. Jednota to není jenom po-
myslná, ale viditelná – papež František dnes 
nese naprosto stejné poslání, jaké nesl svatý 
Petr. A my všichni jsme povoláni k tomu, aby-
chom mu v tom pomáhali upřímnou odda-
ností a modlitbou. Pokud na to budete před 
oltářem myslet, zajisté poznáte, jak veliký má 
vaše služba význam pro celou Církev, a brzy 

My chlapi pořád něco děláme. 
Hrajeme si, soutěžíme, objevu-
jeme, snažíme se vyniknout. 
Někdy makáme s vervou, jindy 
děláme, protože prostě musí-
me. Pro radost máme své ko-
níčky reálné: vče-
ly, zahrádku, leta-
dla… i virtuální: 
hry a identity na 
sociálních sítích. 
Máme také své sny 
a touhy. Malé sny 
si plníme v mládí, 
ty větší v dospě-
losti. A jsou i vel-
ké touhy, které 
v nás dřímají. Pro-
budit a uskutečnit 
je mají odvahu ale 
jen ti nejsilnější. 
Velký sen vyža-
duje dlouhý čas 
a mnohdy všech-
ny síly. A proto-
že není jisté, zda se ho podaří 
dotáhnout do konce, pouští se 
do něj jen nejodvážnější dobro-
druzi.

Lidé starší se pak na takové „dobrodru-
hy“ dívají s lehkým úsměvem, za kterým se 
mnohdy skrývá životní zklamání, hořkost 
prohry a často také zbabělost jít za svým cí-
lem. Mlčenlivý pohled pozorovatele, za kte-
rým lze tušit tichý obdiv smíšený se závistí.

A teď si představ, že máš sen, že se jed-

nou setkáš s Pánem, Králem, Mesiášem, 
s Neznámým, který má zachránit celý svět! 
Sen mládí, kterému jsi uvěřil. Makáš, roz-
hlížíš se, čekáš a snažíš se nepřestat věřit. 
Ano, mluvím o setkání s Bohem. To je nej-

První únorový den se v Magazínu Barvínku vydáme na Zim-
ní olympijské hry a čekat nás bude také povídání o blahoslave-
né Marii Restitutě Kafkové.

O týden později se můžete těšit na představení těch nej-
lepších (a i nejhorších) dětských filmů roku 2021, které si pro 
vás připravil redaktor Radek Habáň. Spolu s ním se ponořte 
do světa filmu 8. 2. od 16 hodin.

Ani v únoru nebude chybět Jukebox Barvínku. Možnost za-
volat do živého vysílání a zasoutěžit si o písničku a hodnotnou 
cenu budete mít 22. února od 16 hodin.

Barvínek naladíte každé úterý od 16 hodin, v sobotu v repríze 
krátce po 11. hodině a poslouchat můžete také kdykoli v na-
šem audioarchivu.
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zjistíte, že k dobrému proměňuje i celý váš 
život. Máte-li rádi Církev a Svatého otce, 
dosvědčujete tím, že máte rádi samotného 
Pána Ježíše, a že Duch Svatý ve vás působí.

To vám také ze srdce přeji a k tomu vám 
od královéhradecké katedrály Svatého Du-
cha rád žehnám!

V Kristu Váš  +Jan Vokál,
biskup královéhradecký

větší „sen“, který můžeš žít jedině vírou, 
protože setkání tváří v tvář s tímto Bohem 
štěstí má přijít na konci života, prý až ve 
smrti! Takový sen (který je nevyslovenou 
touhou všech, i když to mnozí nikdy nepři-
znají) mnozí vzdávají, prohlašují ho za ne-
možný a raději sází na cíle menší, hmatatel-

né. Někteří, aby měli po-
koj, pro jistotu, prohlásí 
Boha za neexistujícího!

Podívej na Simeona. 
Čeká na Božího Mesiá-
še. Čeká tak dlouho, že 
nakonec opustí všechny 
svoje představy o tom, 
jak by Mesiáš měl vypa-
dat. Žije životem víry 
v Boha, víry Bohu, víry 
z Boha. A tehdy je připra-
ven přijmout do svého ži-
vota Mesiáše, je schopen 
ho vidět v malém dítěti 
na rukách Panny Marie. 
Ti, kteří neuvěřili nebo 
velký sen vzdali, protože 
přestali věřit, Simeonovu 
setkání neuvěří…

Maria Panno, Matko 
Boží, a svatý Simeone, muži víry, orodujte 
za mne, ať Mesiáše neminu!
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CO MŮŽETE VYHRÁT 
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu 
Nezbedův humor 2. 
Noví odběratelé a jejich doporučitelé 
můžou získat knihu Ztracené nádobky. 
Kniha je největším dobrodružstvím 
Caleba a jeho sourozenců, kteří se ne-
čekaně dostávají do městečka Kafar-
naa. Setkají se konečně s Ježíšem?

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

V soutěži vtipálků vyhrává Johanka Mildová a pro 
inspiraci získává knihu vtipů Nezbedův humor 3. 
Mezi těmi, kdo si objednali nebo doporučili Tarsi-
cia, byl v tomto čísle vylosován Lukáš Černý a vy-
hrává knihu Být učedníky, Ježíšova škola 
života. Kniha vídeňského kardinála je 
pozvánkou k prohloubení křesťanské 
víry.Oběma výhercům gratulujeme!

Maminka k synovi: „Jejdamane, tak špinavou nohu jsem ještě neviděla!“
„Dneska máš štěstí, mami, hned uvidíš i druhou, jen co si sundám 

druhou ponožku.“
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