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CO MŮŽETE VYHRÁT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu Nezbedův humor 2. 
Noví odběratelé a jejich doporučitelé mů-
žou získat knihu Záhadný diamant od 
Paulínek.

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

V soutěži vtipálků vyhrává Filip Štajner a pro inspi-
raci získává knihu vtipů Nezbedův humor 4. Mezi 
těmi, kdo si objednali nebo doporučili Tarsicia, 
byl v tomto čísle vylosován Martin Husek 
a vyhrává knihu Záhadný diamant 
od Paulínek. Oběma výhercům gratulujeme!

V temnotách a bouřích života je 
podstatné  toto:  Bůh  nás  milu-
je. Bratři a sestry, ať je toto hlá-
sání ústředním bodem vyznání 
a projevů naší víry: „Ne my jsme 
si zamilovali Boha, ale on si za-
miloval nás“ (1 Jan 4, 10). Nikdy 
na to nezapomínejme.

V centru není naše zdatnost ani naše 
zásluhy, ale Boží bezpodmínečná a bezplat-
ná láska, kterou jsme si nezasloužili. Na 
počátku našeho křesťanství nejsou nauky 
a skutky, ale úžas nad tím, že jsme objevili, 
že jsme milováni, a to ještě před jakoukoli 
naší odpovědí. Zatímco svět nás často chce 
přesvědčit, že máme hodnotu jen tehdy, 
když přinášíme výsledky, evangelium nám 
připomíná pravdu o životě: jsme milováni. 
A to je naše hodnota: jsme milováni. Jeden 
duchovní mistr naší doby napsal: „Ještě než 
nás spatřil nějaký člověk, viděly nás milující 
Boží oči. Ještě než nás někdo uslyšel plakat 
nebo se smát, slyšel nás náš Bůh, který má 
pro nás sluch. Ještě než k nám kdokoli na 
tomto světě promluvil, promluvil k nám hlas 
věčné lásky“ (H. NOUWEN, Sentirsi amati, 
Brescia 1997, 50).  Miloval nás jako první, 

čekal na nás. Miluje nás. On nás stále miluje, 
a to je naše identita: jsme milováni Bohem. 
V tom je naše síla: jsme milováni Bohem.

Tato pravda nás žádá, abychom změni-
li svou představu o svatosti, kterou často 

svatosti, který je příliš založen na nás, na 
osobním hrdinství, na schopnosti odříkání, 
na obětování se pro získání odměny. Někdy 
je to příliš pelagiánská vize života, svatos-
ti. Tak jsme ze svatosti učinili nedosažitelný 
cíl, oddělili jsme ji od každodenního života, 
místo, abychom ji hledali a přijímali v každo-
dennosti, v prachu ulice, v námaze konkrét-
ního života a, jak říkala svatá Terezie z Avily 
svým sestrám, „mezi hrnci v kuchyni“.  Být 
Ježíšovými učedníky a jít cestou svatos-
ti znamená především nechat se proměnit 
mocí Boží lásky. Nezapomínejme na před-
nost Boha před naším vlastním já, Ducha 
před tělem, milosti před skutky. A někdy 
přikládáme větší váhu, větší důležitost své-
mu já, svému tělu než skutkům. Ne: primát 
Boha před vlastním já, primát Ducha před 
tělem, primát milosti před skutky.

PaPež František 
z homilie 5. neděle 

velikonoční 2022

https://www.vaticannews.va/cs/papez/
news/2022-05/papez-svatost-neni-osobni-hr-

dinstvi-ale-laska-a-sluzba-druhym.html

Ach  ta  přízeň.  Někdy  je  to  síť 
vztahů hustá a spletitá,  zvlášť, 
posouvají-li  se  v  jedné  rodové 
větvi  generace  po  dvaceti  le-
tech,  v  jiné  pak  po  čtyřiceti  či 
více(!).  Strýc  může  být  mladší 
neteře, váš bratr mladší vašeho 
syna.  Často  se  tím  rod  rozdělí 
na samostatné větve.

Jinak tomu bylo v národě Izraelském. Pří-
slib mesiáše a vědomí, že se má narodit z to-

hoto národa, vytvářelo v každé ženě očeká-
vání, zda ona nebude matkou Očekávaného. 
Zároveň narození každého syna – i v širším 
příbuzenstvu – mělo nádech nevyslovené 
otázky: nebude to Ten, na kterého čekáme?

Jak asi Marii bušilo srdce, když od anděla 
uslyšela: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s te-
bou!“ a když jí řekl: „Neboj se, Maria, ne-
boť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a po-
rodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký 
a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh 
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralo-
vat nad Jakubovým rodem navěky a jeho krá-
lovství nebude mít konce.“ (Lk 1, 28.30–33).

Jak asi Maria spěchala ke své příbuzné 
Alžbětě, která počala ve svém stáří syna a je 
už v šestém měsíci, ačkoli byla považována 
za neplodnou (Lk 1, 36). Jaká radost setká-
ní žen, které cítily, že byly poctěny blízkos-
tí (přítomností) mesiáše. Alžběta, Mariina 
teta1, zvolá: „Požehnaná tys mezi ženami 
a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si 
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke 
mně?“ (Lk 1, 42–43). To není jen výkřik sta-
ré ženy, to je vyslovení naplnění příslibu, ta-
jemství, které znají obě, o kterém nehovoří, 
protože je tak veliké, tajemství, po kterém 
všechny ženy národa vyvoleného touží.

Narodil se Jan (hebr. Jo-chanan), to 
znamená: Hospodin je milostivý. A Maria 
u toho již není (srov. Lk 1, 56.57). V Janovi 
se totiž nerodí mesiáš, ten se narodí o půl 
roku později… Ta teta to věděla.

Až budeš slavit narození Jana Křtitele 
(24. 6.), a je to svátek(!), přemýšlej: jaký asi 
byl jeho vztah k sestřenici Marii a „synovci“ 
Ježíšovi? Ach ta přízeň…

Všichni svatí a světice Boží, 
orodujte za nás!

otec Marek Miškovský

1 Dle jisté tradice byla Alžběta sestrou 
Anny, matky Panny Marie (srov. Emmerichová, 
K., Život přesvaté Panny Marie).

NOVÝ PRAŽSKÝ ARCIBISKUP
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován 
olomoucký arcibiskup otec Jan Graubner
Papež František jmenoval 13. května 37. pražským arcibiskupem Mons. Jana 
Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Stá-
vá se tak 25. primasem českým a nastupuje na svatovojtěšský stolec po arcibiskupovi 
Dominiku Dukovi.

Otec arcibiskup Jan se narodil v Brně 29. 8. 1948. V roce 1968 byl přijat do kněž-
ského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské 
svěcení přijal 23. června 1973.

17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným bis-
kupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy 
Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát „Co vám řekne, učiňte“.

Přejeme hodně zdraví, sil a Boží požehnání pro jeho službu.

Pomalu se blíží prázdniny a my se na ně budeme chtít společně s Bar-
vínkem naladit, proto v Magazínu přineseme několik tipů na to, jak si 
je zpestřit.

Přidáme také další část seriálu o vodě, bude nás zajímat, co je to voda 
virtuální. Vyzkoušíme si také hraní na africké bubny. A hlavně nezapo-
meneme oslavit Den dětí! To vše budeme servírovat hned první úterý 
v měsíci. Během června se vydáme na návštěvu Českého červeného 
kříže a možná také na vlastní kůži vyzkoušíme darovat krev. A s koncem 
měsíce pro vás otevřeme JUKEBOX Barvínku, kde si budete moct ne-
chat zahrát písničky podle vašeho přání. A při té příležitosti vyhlásíme 
také prázdninovou soutěž o zajímavé ceny. A o co budeme soutěžit? 
Poslouchejte Barvínek a dozvíte se víc!

Těší se na vás Štěpánka a Káťa
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máme. Někdy přílišným důrazem na naše 
úsilí konat dobré skutky vytváříme ideál 

Dva blázni si povídají a první říká: „Co hledáš?“
„Hledám konec provázku,“ odpoví mu druhý.
„Ten nenajdeš,“ říká první „já jsem ti ho ustřihl!“

Staří Indiáni vidí bílou tvář jedoucí na kole a jeden říká: „Bílá 
tvář být velký lenoch, sedět, i když utíká.“

Baví se dva: „Co myslíš, dá se dojet z Čech na Slovensko na 
oslovi?“

„To nedá, protože na hranicích se musí přesedat na somára!“
Filip Š.
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