
Ročník XXI; číslo 01 (188); vydáno 20. 12. 2017; uzávěrka 
soutěží 20. 01. 2018; vychází 11× ročně; náklad 4 500 
výtisků; vydává Tarsicius, z.s., Horní náměstí 12, 466 01 Jab-
lonec 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 Pavienský; titulní ilustrace: Kristýna Plíhalová; 
administrativa: Vydavatelství IN s. r. o.– tel. 480 023 407 

– objednávky, změny, (Emilka Šilhánová, 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 dob-
rovolné finanční dary: 22 00 03 25 24 / 2010. Náklady 
na jeden výtisk včetně poštovného přibližně 35 Kč. 
Neprodejné.

Tarsicius, časopis pro kluky u olTáře

2     3

Barvínek

o b s a h
SPOLEČNÉ STRÁNKY

Slovo otce biskupa....................................2
Lego..................................................................2
Signály – profi tým..............................4–5

STRÁNKY PRO MAZÁNKY

Komiks pro nejmenší........................6–7
Tři králové.....................................................8
Zamotaní motáci.......................................9

STRÁNKY PRO MAZÁKY

Spolu to dokážeme................................10
U2 jsou zpět...............................................10
Nezáživný život........................................11
Ferda Kuliferda..........................................12
Hrozba nebo naděje?............................13
Kdo jsem? – fotopříběh...............14–17

STRÁNKY PRO BORCE

Dvě povolání..................................,,,,,,,.....18
Musí být má holka věřící?....................18
Nejdřív učešu, pak oddám.................19
Mauretánie.................................................20
Činnost ledovců.......................................21

SPOLEČNÉ STRÁNKY

Řádně i mimořádně..............................22
Otec Neumann.......................................23
Automobilky I...........................................24

A poprvé jsem asi za 14 dnů slyšel na zahra-
ničním rozhlase, který poslouchal tatínek, 
slova, kterým jsem nerozuměl, vnímal jsem 
ale jejich sílu; a po nich velký jásot a radost: 
Habemus papam! Máme papeže! Přestože 

jsem od té doby zažil další úmrtí a pak volby 
papeže, tato vzpomínka z dětství pro mě zů-
stává nejsilnější.

Mým druhým velmi silným zážitkem byla 
moje jáhenská služba při liturgii svatořečení 

sv. Jana Sarkandra v Olomouci v květnu 1995 
se sv. otcem Janem Pavlem. Byl jsem jedním 
ze šesti jáhnů, kteří měli při bohoslužbě asis-
tovat. Když jsme se sešli v semináři na zkouš-
ku liturgie, právě vycházel náš rektor Mons. 
Milán Kouba s  papežským ceremoniářem 
Mons. Marinim ze svého bytu a obrátil se na 
mne se slovy: „Josefe, zazpívej: Pán s vámi!“ 
Zazpíval jsem a on: „Zítra budeš číst při bo-
hoslužbě evangelium, protože jáhen Marcel 
onemocněl.“ Byl to pro mě šok, velké pře-
kvapení. Tu noc před svatořečením jsem 
moc nespal, protože jsem si uvědomoval: být 
blízko papeži při tak slavnostní chvíli! Litur-
gii jsem prožil pěkně, ale s jakýmsi vnitřním 
napětím, abych nic nepokazil. Po skončení 
bohoslužby jsem byl rád, že všechno dobře 
dopadlo. Mé štěstí dovršilo to, že jsme si po-
tom mohli se svatým otcem podat ruku. Za 
pár týdnů, již po mém kněžském svěcení, mi 
můj kamarád P. Vít Fatěna daroval fotografii 
od papežského fotografa, na které je zachy-
ceno mé setkání při podání ruky s papežem 
Janem Pavlem. 

Milí ministranti, jsem přesvědčen, že i pro 
vás má Bůh, kterému se snažíte sloužit při ol-
táři, připravené krásné zážitky, kterými vás 
chce posílit ve víře a v dobrém životě. Přeji 
vám, abyste byli vnímaví a pozorní, protože 
Pán Bůh nás rád obdarovává i takovými pěk-
nými duchovními chvílemi.

Mons. Josef Nuzík,
pomocný biskup olomoucké arcidiecéze

Jak jsem 
poznal 

papežů

2. 1. VIDA!
Navštívíme brněnský zábavní vědecký park pro celou rodinu. A pozor, 
zde je doporučeno nebo je přímo nutné se dotýkat exponátů. A vida, co 
vše tam můžeme uvidět!

9. 1. Salesiánské misie v Demokratické republice Kongo
Nabídneme vám rozhovor s dobrovolnicí Bárou Miklasovou, která rok 
působila na salesiánských misiích v této zemi.

16. 1. Život mezi píšťalami
Ondřej Múčka je varhaníkem, organologem a člověkem, který svůj život 
spojil s královstvím píšťal u varhan. Dozvíte se, co obnáší práce varhaníka 
a také co má na starosti organolog.

23. 1. a 30. 1. se můžete těšit na zbrusu nové 
Barvínky z dílny Simony a Moniky.

Lego
Miluji lego. Před hromadou kostek cítím napětí, 
jímá mě tvůrčí očekávání. Někdy mám jasnou před-
stavu, co chci stavět. Někdy se vracím ke starým ná-
padům s touhou vyřešit nějaký technický problém, 
jindy nechávám pracovat minimalistickou fantazii 
a snažím se v kostkách vidět tvar, který jsem do-
sud neviděl. Někdy tvořím jen tak – „nazdařbůh“. 
Vždy, když dostanu další díl stavebnice, snažím 
se novými kostkami o vylepšení starých modelů.

Stojíme na prahu dalšího nového roku. Jistě nám nabídne nový 
stavební materiál do našeho růstu, k vylepšení našeho životního 
modelu. Můžeme hledat nové cesty, můžeme jen slepě pokra-

čovat v rozestavěné práci nebo stavět bez rozumu. Náš život, který 
je složen z jednotlivých dnů - darů jako z kostek, nemá být na svém 
konci jednou velkou nevyužitou hromadou darů. Má se stát mistrov-
ským dílem.

Pozvi mistra architekta, tvůrce stavebních kamenů, do svého snažení 
o nejlepší model pro věčnost, do svého života. On ti poradí, jak složit 
zdánlivě nesourodé prvky. Modli se o inspiraci k Duchu Svatému, dívej 
se na Dokonalého – Ježíše Krista.

Návod a vzor stále nový, inspirativní a neokoukaný je Panna Maria, 
Matka Boží. Proč? Protože svůj život nechala utvářet samotným Tvůr-
cem. To je výzva. Co ty na to?

otec Marek Miškovský

velikost 

Výjimečnost papeže jsem si poprvé uvědomil, když mi bylo 12 let. 
V srpnu roku 1978 jsme spolu s bratrem a dědou byli v lese na březo-
vé proutí, ze kterého můj děda vyráběl košťata. Když jsme se vrátili 
k obědu, maminka nám řekla, že v Římě zemřel papež Pavel VI. Přes-
tože jsem tohoto papeže znal málo, chápal jsem již, že je to důležitý 
člověk pro celou církev. A prožíval jsem tyto dny s jakousi vážností 
a také smutkem, co teď bude dál.

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

Pan farář odjel v adventu do lázní a kostelník zůstal na všechny přípravy sám. Nevěděl si 
rady, jak má přichystat betlém. Poslal proto panu faráři lístek s dotazem: „Jaký nápis mám 
dát nad betlém a jak velký podstavec mám pod něj připravit?“ Obratem dostal telegram 
tohoto znění: „Dítě se nám narodilo. Tři metry dlouhý a metr a půl široký.“

Řidič bezvěrec jede kolem kostela, u vedle tekoucí řeky chytají ryby dva kněží. U silnice 
stojí nápis: „Pozor, blíží se konec vaší cesty!“ Řidič zpomalí, stáhne okénko a zahuláká: 
„Starejte se o sebe, panáčci!“ Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohut-
né žblunknutí. Jeden z kněží se otočí k druhému: „Já jsem vám říkal, otče, že bude lepší 
napsat: „Most v rekonstrukci.“

Potkají se dva kluci: „Kam jdeš?“ „Na třešně.“ „Ale vždyť je zima.“ „To nevadí, mám 
rukavice.“

Učitelka se zlobí: „Autorem České mše vánoční byl J. J. Ryba, tedy Jakub Jan Ryba, ne 
Džejdžej Fiš!“

„Tak co jste měli letos pod stromečkem?“ 
„Stejně jako loni, stojan!“

Nezbedův humor

Diecézní centrum života mládeže v Přícho-
vicích zve všechny mladé lidi od 15 let ke 
společnému slavení Silvestra.

Přijíždět můžete už od 26. 12. Fara v Příchovicích je místem, kam 
může kdokoli a kdykoli přijet a  zažít společenství s mladými lidmi. 
Trvale zde žije kněz a tým spolupracovníků. Na Silvestr k nám mladí 
přijíždí, aby společně strávili čas prací, modlitbou, procházkou v pří-
rodě nebo společnými hrami. Všechno to je ale jen záminka, aby-
chom mohli být spolu a vzájemně se povzbudili v životě s Bohem. Ke 
každodenním aktivitám patří mše svatá, slovo na den, společné stolo-
vání, uklízení fary, ale i sdílení toho, co hezkého jsme během dne pro-
žili. K silvestrovskému programu můžeš přispět i ty. Hlásit předem se 
nemusíš. S sebou si vezmi spacák, ostatní se dozvíš na tymak.krizo-
vatka@gmail.com, tel. 483 399 218. Info www.krizovatka.signaly.cz.

Těšíme se na tebe.
Za příchovický tým Lukáš Němeček

Silvestr na Příchovicích
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