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Barvínek

DDostat se tam není jednoduché. Jdeš zimou a tmou, abys vi-
děl… co? nebo Koho? Je to boj o setkání s Ním, o setkání, 
jaké jiné tady na zemi není! Chtěj být nejen v Jeho přítom-

nosti, ale prožívej spolu s Ním lásku ve večeřadle a oběť na Kalvárii.
Že jsi sám? Z přítmí mlčky vystupují podivné osoby, nevzdělaní 

pastýři, co tomu nerozumějí, a přesto (sami špinaví a proti všem hy-
gienickým pravidlům) chtějí vidět a dotknout se bezbranného, právě 
narozeného Krále. Kdesi odzadu, obklopena velebným jasem a vůní 
kadidla, připlouvá karavana s mudrci. A v tichu zvoní jásavé Sláva na 
výsostech Bohu a hřímá mohutné Svatý, Svatý, Svatý. Hmatatelně 
vnímáš přítomnost celého nebe, které se sklání před jeslemi – 
křížem – oltářem, na který sestupuje Spasitel.

Velikost Vánoc je nepatrný záblesk naděje uprostřed tmy, „svět-
lo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na 
světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlast-
ního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc 
stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne 
z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou 
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“. (Jan 1, 9–14)

Chtěj žít v tomto světle, chtěj žít z tohoto Slova, chtěj být na 
mši svaté!

Tak jsme v tom opět jako na jaře. Pandemie zuří (a někteří lidé také), 
prodloužení nařízení, omezení… mše svaté nedostupné. Velké kostely 
s vymezenými bezpečnostními zónami a sem tam jednotlivec choulící 
se opuštěně v lavici. Mnozí jsou spokojeni s televizními proroctvími. Jít 
do kostela nemusíš, povinnost nemáš (když je ta nemožnost). Můžeš 
zůstat doma v teple se zapálenou svíčkou a vzdychat po Spasiteli.

Přesto jdeš sloužit-ministrovat, pomoci-asistovat knězi do prázd-
ného kostela.

NADĚJE NADĚJE 
uprostředuprostřed  
TMYTMY

PANDEMIE COVID-19, která na nás doléhá už 
osm měsíců, je něčím, co jsme naprosto nečekali. 
Jedním z jejích důsledků je i to, že nemůžeme slavit 
mši svatou a účastnit se jí jako obvykle. Zpravidla nyní 
sledujeme online přenosy prostřednictvím interne-
tu. Jsme vděční sdělovacím prostředkům, jako je te-
levize Noe nebo Radio Proglas, za zprostředkování 
bohoslužeb, kterých se může účastnit mnoho lidí.

I vy, služebníci oltáře, jste pandemií zasaženi, 
protože nemůžete ministrovat u oltáře. Sám mám 
podobnou zkušenost, neboť mnoho bohoslužeb, na 
které jsem byl pozván, abych jim předsedal v různých 
částech země, bylo odloženo, nebo úplně zrušeno. 
Přišel jsem tak o příležitost setkat se s mnohými 
z vás a pevně doufám, že to bude možné uskutečnit 
později, až budou mše svaté pro veřejnost obnoveny.

Při mši svaté zastáváte různé úkoly, a sloužíte tak 
Bohu a církvi. A v tom můžete pokračovat i z do-
mova, protože vše, co v životě děláte, by mělo být 
vyjádřením vaší lásky k Bohu a služby pro něj a pro 
jeho lid. Můžete se stát příkladem lásky ve svých ro-
dinách, zvláště nacházejí-li se vaši rodiče v obtížných 
situacích, protože nemohou chodit do práce jako 
dříve. Z vašeho dobrého příkladu mohou mít užitek 
i vaši sourozenci, bratři a sestry.

AŤ VÁM BŮH VE VAŠÍ SLUŽBĚ ŽEHNÁ 
A NAPLŇUJE VÁS SVOU LÁSKOU.

Mons. Charles Daniel BALVO,
apoštolský nuncius

D O M A
SLOUŽIT

V prosincových pořadech se vypravíme do po-
hádek, vyzpovídáme jednu šikovnou cukrářku 
a vybereme pro vás to nejlepší z Barvínků roku 
2020 – tak nás nezapomeňte naladit!

Kreativní adventní kalendář můžete vyhrát, pokud se 
zapojíte do naší soutěže v prosincovém magazínu, 
který vysíláme 1. 12. od 16.00.
Všechny malé i velké pekaře a cukrářky jistě potě-
ší 8. 12. rozhovor s Kristinou, autorkou blogu Děvče 
u plotny a sladké švédské kuchařky Fika. Co je na 
cukrařině nejtěžší? A jak vytvořit dobrý recept?
Z pohádky do pohádky se s námi můžete vydat 
15. 12. Věděli jste, že Tři oříšky pro Popelku 
se původně měly točit v létě? Nebo že při svat-
bě v pohádce Anděl Páně můžete na nebi vidět 
stopu po letadle? Chystáme pro vás zajímavosti 
i fiktivní rozhovory s pohádkovými postavami.
Chtěli byste v rádiu slyšet svou oblíbenou písničku? 
Volejte a soutěžte s námi v Jukeboxu, který tentokrát 
vysíláme 22. 12. od 16.00.
To nejlepší ze všech Barvínků roku 2020 představíme 
29. 12. Uslyšíte i to, co se nám nepovedlo – vtipné 
přeřeky a momenty ze zákulisí.

Těší se na vás Áňa, Verča, Gabča a Štěpánka!

V soutěži vtipálků vyhrává Jiří Šplíchal  a pro inspiraci získává knihu 
vtipů Nezbedův humor 4.

Mezi těmi, kdo si objednali nebo doporučili Tarsicia, byl v tomto čísle 
vylosován Jan Bauer a vyhrává knihu Překlep a Škraloup, která získala 

cenu Magnesia litera. 
OBĚMA VÝHERCŮM GRATULUJEME!

CO MŮŽETE VYHRÁT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu Nezbedův humor 1. 

Noví odběratelé a jejich doporučitelé můžou získat knihu Svatá Jana z Arku. 
Jde o strhující příběh z patnáctého století, kde nenápadnou dívku oslovil 

archanděl Michael a předal jí poslání. 

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
VTIPÁLEK

Podmínkou účasti je zaslat do redakce na vtipálek@tarsicius.cz aspoň 
jeden vtip, který není urážlivý nebo vulgární, nebyl otištěn v poslední 
době v našem časopise a nebyl zaslán opakovaně. Všechny takové 

vtipy jsou zařazeny do slosování o výhru, kterou zašleme au-
torovi. Čím více vtipů pošleš, tím tvá šance na výhru vzrůstají.

SLOSOVÁNÍ OBJEDNÁVEK
Do slosování jsou automaticky zařazeni všichni noví odběra-
telé. Aby mohli vyhrát i ostatní čtenáři, mohou najít kamará-

da, který Tarsicia ještě neodebírá. Ve své objednávce 
kamarád napíše, kdo mu časopis doporučil, a v případě      

vylosování této nové objednávky získají odměnu oba dva. 

BOŽÍ KARTY
sklízí velký úspěch hlavně ve sku-

pinkách křesťanské mládeže, ale lze 
je použít i při denní tiché chvíli nebo 
při duchovním doprovázení. Vznikly 
v organizaci Global Student Mission 
v Anglii se zaměřením na evangelizaci 
a křesťanskou formaci vysokoškoláků, 
ale použití je mnohem širší. Sada otá-
zek pomáhá prohloubit vztah učednic-
tví vůči Ježíši Kristu a upevnit se v hod-
notách evangelia. Karty jsou mimo jiné 
skvělým dárkem pro biřmovance, pro 
starší ministranty, pro křesťanské 
skauty nebo i do každého společenství.

KARTY od DORON
KONVERZAČNÍ 
KARTY POKEC

jsou skvělou pomůckou pro nava-
zování a pěstování skutečných vztahů. 
Kromě karetní hry obsahují sadu otázek 
„na tělo“, které nám umožní přejít od 
banálních frází k rozhovoru „o něčem“. 

Lze je použít při dovolené s přáteli, při 
rodinném posezení či oslavě, při setkání 
spolužáků nebo delší cestě autem či vla-
kem, ve skupinkách Kurzů Alfa, ale i při 
navazování „sokratovských“ rozhovorů 
uprostřed všedního dne. „Odlož poker 
face, tuhle hru nevyhraješ blafováním!“

„Mami! Co ukážeme tatínkovi jako 
první: díru v koberci, tvůj nový klo-
bouk, nebo mou žákovskou knížku?“
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Foto: Martina Řehořová - Člověk a víra
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