
2     3

Ročník XXI; číslo 12 (187); vydáno 30. 11. 2017; 
uzávěrka soutěží 20. 12. 2017; vychází 11× 
ročně; náklad 4 500 výtisků; vydává Spolek Tar-
sicius, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec n. N.; 
IČO 26583216; web: www.tarsicius.cz; e-mail 
pro objednávky: objednávky@tarsicius.cz; 
e-mail do redakce: redakce@tarsicius.cz; 
šéfredaktor: Štěpán Pospíšil; redakce: otec Jiří 
Kaňa, Marika Pavienská, Jan Lukeš, Zbyněk Pavien-
ský; titulní foto: grafikplusfoto - Adobe stock; 
administrativa: Vydavatelství IN s. r. o. – tel. 
480 023 407 – objednávky, změny, (Emilka Šilhá-
nová, Martina Kupcová); jazyková spolupráce: 
PhDr. Alena Palčová, Lucie Pánková; grafická 
úprava a sazba: Petr Hudeček; tisk: VH print; 
MK ČR E 7944, ISSN 1212-091X. Číslo účtu 
pro dobrovolné finanční dary: 22 00 03 25 24 
/ 2010. Náklady na jeden výtisk včetně poš-
tovného přibližně 35 Kč. Neprodejné.

SPOLEČNÉ STRÁNKY
Hledání pokladu...............................................2
Pro Aničku..........................................................2
Pěšky do středověku...............................4–5

STRÁNKY PRO MAZÁNKY
Překvapení – komiks...............................6–7
Vánoční luštění..................................................8
Nejlepší návštěva.............................................9

STRÁNKY PRO MAZÁKY
Neříkejte to rodičům..................................10
Řeckokatolík papežem? ............................10
Stavební stroje.................................................11
Ferda Kuliferda................................................12
Emil Zátopek....................................................13

STRÁNKY PRO BORCE
Neudělali nic mimořádného....................14
Tři králové“ a hvězda..................................15
Hokej v hlavě....................................................16
Adventní a postní doba?.............................16
Bohoslovec v plenkách................................17

SPOLEČNÉ STRÁNKY
Nečekaná liturgie...........................................18
Otec Neumann - komiks..........................19
Hägglunds BV206..........................................20

OBSAH

Nejsem žádná štika. Mám rád 
své pohodlí a  jistý sklon věci 

nepříjemné odkládat na nejzazší 
možný termín. Jako kapřík si radě-
ji hovím u dna, kde není velký po-
hyb. Jsem rozvážný, nenechám se 
jen tak něčím rozházet. Život mám 
rád – i lidi, když se mi nepletou pod 
nohy. (Jeden taky-kamarád o mně 
řekl, že jsem líný sobec.)

Všechno šlo dobře až do okamžiku, kdy 
do mého života zcela neohlášeně vstoupi-
la Anička. Taková normální, trochu praště-
ná holka, které bych si nevšiml, kdyby do 

mne nevrazila a pak si ze mne místo omluvy 
neudělala legraci – jako bych vše zavinil já! 
To mne nadzvedlo, zlostně jsem se podíval. 
Ona se trochu ulekla, ale v jejích očích hrál 
šibalský úsměv… Zamiloval jsem se.

Stojím u  zrcadla a  snažím se zkrotit své 
bujné kadeře, které kadeřníka a  hřeben 
v  posledním století moc nepotkávaly. Dí-
vám se do staré známé tváře a moc se ne-
poznávám. Kde je ten hoch, co ho nezajíma-
ly nepodstatné detaily, jako vyčištěné zuby, 
barva trička, kvalita bot, nebo jestli bunda 
nemá menší skobičku? Stačí jedna Anička 
a člověk by se přetrhl… Budou Vánoce, chci 
jí udělat nějakou radost. 

Advent neadvent v obchodě vyhrávají ko-
ledy a za výlohou se vedle zboží v koutku 
tísní malý Betlémek. Josef s  Marií zaujatě 
hledí na jesličky, ze kterých Ježíšek – dárky 
nedárky – vztahuje své ručky k tomu, kdo 
se chce zastavit. V očích mu hraje šibalský 
úsměv…

Bože, nedej, abych pro dárky ani pro lásky 
přehlédl Tebe, který ses pro mne stal chu-
dým, abych se já do Tebe mohl zamilovat. 
Pravé štěstí sídlí v nepohodlných jesličkách, 
protože v nich sídlí Láska.

Svatá Maria, svatý Josefe, orodujte za nás!

Pro ANičku
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milí ministranti, jistě jste si povšim-
li, že od 14. října má naše republi-
ka dva nové biskupy, tedy přesně-
ji olomoucká arcidiecéze má dva 
nové pomocné biskupy. a proto 
jsem, jako jeden z nich, dostal pří-
ležitost podělit se s vámi o svoje 
setkání s papežem. 

Kdysi dávno jsem se osobně setkal s dnes už 
svatým Janem Pavlem II. Bylo to setkání při 
generální audienci v Římě, kdy jsem mu mohl 
podat ruku – takové letmé setkání, nebo na 
Velehradě či v Praze, pak jistě i při různých 

světových se-
tkáních mláde-
že se Svatým 
otcem (samo-
zřejmě z urči-
té vzdálenos-
ti), ať už sv. Ja-
nem Pavlem II. 
nebo Benedik-
tem XVI., i při 
jeho návštěvě 
v Brně. Ale to 
jsou, byť vzác-
né, ale přece 
jen chvilkové 
záležitosti, na 
které si sice 
člověk rád 
vzpomene, ale 
čas je odnáší 
do vzdalují-

cí se minulosti. Chtěl bych vám však napsat 
o setkání s papežem Benediktem XVI., které 
změnilo můj život a je a bude stále přítom-
né. A to bylo setkání s jeho myšlením, s jeho 
vírou, s  jeho láskou k Pánu Ježíši a k církvi 
skrze knihy, které napsal. Už dnes nedokážu 
říci, která jeho kniha to byla, která způsobi-
la ten průlom jeho myšlení do mého života, 
snad to byl 1. díl jeho knihy Ježíš Nazaretský 
nebo kniha Duch liturgie, nebo kniha Hledět 
na Ukřižovaného – to není podstatné. 
Vedlo mne to ale k  tomu, že jsem téměř 
všechny ostatní knihy ze své knihovny pře-
dal do knihovny farní a  ponechal jsem si 
knihy jen tohoto autora, od něhož mám asi 

všechno, co v češtině a slovenštině vyšlo – 
je to si 80 knih, které mám přečtené a pod-
trhané, se svými poznámkami a odkazy na 
posledních volných listech a  ke kterým se 
stále vracím s pocitem, že při jejich četbě 
„dýchám“ něco velmi svěžího, čerstvého 
a přitom nerozborně zakotveného v Ježíšo-
vých slovech a nauce církve. 
On, Benedikt XVI., o tom neví, ale já vím, 
že jsem se s ním setkal tak, jako málokdo 
z těch lidí, kteří mu tleskali na různých audi-
encích či světových setkáních. Od něj jsem 
se naučil modlit se Otče náš jinak, než jsem 
se ho modlil předtím 50 let. Zamýšlí se nad 
touto modlitbou v jedné kapitole už zmíně-
ného 1. dílu knihy Ježíš Nazaretský. Dnes, 
i když říkám stejná slova, která jsem se na-
učil už v dětském věku, vím, že za slovem 
„Otče“ nebo „náš“, nebo dalšími jednotli-
vými prosbami se skrývá něco podobného 
veliké hoře a  já se dotýkám jen jejího vr-
cholku. A tak mám pocit jako bych kráčel 
po vrcholcích hor, když se modlím stejný 
„Otče náš“, který se umíte pomodlit i  vy. 
Tak by bylo možno pokračovat i o modlitbě 
žalmů, o mši sv., o Písmu atd. Mohu-li vám 
tedy poradit, tedy hlavně vám trošku star-
ším, zkuste si přečíst tu trilogii Ježíš Naza-
retský, zkuste začít Prologem, pak třeba II. 
dílem – nenechte se odradit náročnější čet-
bou. Věřím, že kdo vytrvá, nalezne poklad, 
jako jsem jej našel i já. 

Váš + Antonín Basler,
světící biskup olomoucký

Hledání   
POKLAdu

VyhrAJ skateboard
V minulém čísle jsme začali soutěžit v novém kole 
Krále kvízů. Ještě máš pořád šanci se zapojit na 
www.tarsicius.cz/kral, body se započítávají za po-
slední čtyři kola. Vyhlášení vítězů plánujeme v jed-
nom z jarních čísel Tarsicia. Hlavní cenou pro vítěze 
obou kategorií bude skateboard! Ten se na jaře ur-
čitě hodí. Zapoj se právě teď, tvá šance na výhru je 
veliká, pokud budeš vytrvalý. Hodně štěstí. 

5. 12. Mezi veselými rózinkami
Dívčí kapela Rózinky vystupuje pod záštitou ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Děvčata hrají 
vlastní tvorbu a každé z nich ovládá několik nástrojů, tak ani nepotřebují dospělé. O ener-
gii těchto dívek jsme se přesvědčili na jedné zkoušce. Poslouchejte, bavte se a žasněte!

12. 12. Ve světě skautů
Dnes se vypravíme mezi skauty. Anežka navštívila Svojsíkův závod. V něm soutěží skaut-
ské družiny každý lichý rok v nejrůznějších disciplínách, které mohou využít i v běžném 
životě. Budeme se ale bavit také o skautském hnutí a o skautech obecně.

17. 12. Na návštěvě v opeře
Ivana Veberová je operní sólistkou v Tylově divadle v Plzni. Za roli Mařenky v Prodané 
nevěstě získala dokonce Cenu Thálie. Dnešní pořad bude o její cestě k opeře i o sboru 
u pražských dominikánek a o zpívání pro lidi i pro Boha.

26. 12. Ve svátečních dnech Barvínka nevysíláme. 
Těšit se na vás budeme od ledna 2018. krásné prázdniny. 

Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30 na Proglasu. 
Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz.

BarvínekZa devatero horami, devatero řekami, devatero 
lesy a  loukami stojí domeček, před domečkem 
lavička, na ní sedí babička, má hlavu v  dlaních 
a zoufá si: „Ach jo, proč jenom zrovna já, chudák 
stará, musím bydlet tak hrozně daleko?!“

Standa
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