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V  soutěži  vtipálků  vyhrává 
Vojta Malina a pro inspi-
raci  získává  knihu  vti-
pů  Nezbedův  humor  3.
Mezi těmi, kdo si ob-
jednali nebo doporučili 
Tarsicia, byl v tomto 
čísle vylosován Jonáš 
Dvořáček a vyhrává 
knihu Nebezpečí na 
moři od Paulínek. 
Oběma výhercům 
gratulujeme!

CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
Vtipálci soutěží o knihu 

Nezbedův humor 3. Noví 
odběratelé a jejich 

doporučitelé můžou zís-
kat knihu Blahoslavený 

Carlo Acutis od Paulínek.

Pravidla soutěží naleznete na 
našem webu www. tarsicius.cz

v

Uvědomoval si, že v eucharistické modlitbě se spojuje Církev 
modlící i s Církví vítěznou, která se za nás přimlouvá, i s těmi, kteří 
nás předešli ve znamení víry a spí spánkem pokoje.

Na začátku léta mu zemřela maminka. Byla to rána, ze které se 
těžko vzpamatovával. Při mši svaté, ve chvíli ticha při vzpomínce na 
zemřelé se mu hrdlo stahovalo a cítil prázdnotu. Na oltář pak hleděl 
skrz závoj slz.

Po mši svaté se u něj zastavil kněz – tichý, starší, muž víry – po-
díval se mu vážně do očí, vzal ho za ramena, a zeptal se: „Věříš, že 
při mši svaté, po proměňování, je tu Ježíš Kristus přítomný se svým 

lidstvím i se svým božstvím, svým tělem i duší, Bůh i člověk, jako 
v nebi?“ Přikývl. „A věříš, že je tu v tu chvíli přítomno celé 
nebe, Matka Boží, Panna Maria, andělé a všichni svatí, a že 
se spolu s námi klanějí Bohu?“ Opět přikývl. „A že všechny 
duše, zvláště ty, za které se modlíme, mají z této oběti 
prospěch?“ Chlapec soustředěně hleděl na kněze, který 
pokračoval: „Pak to znamená, že ve mši svaté hledíme 
společně na stejnou skutečnost. My, zde na zemi, i oni 

zemřelí – svatí i duše v očistci. My vidíme Krista pod způ-
sobou chleba a vína zatím jen očima víry, oni už nazíráním 

na Jeho slávu, nebo touhou lásky, která očišťuje. Ve mši 
svaté jsme zemřelým blíž, než bys myslel. Rozumíš?“

Na mši svatou teď chodí denně. Smutek 
zmizel. V duši má pokoj a při pohledu na Nej-

světější svátost jeho tvář tajemně žhne. Mi-
lující srdce ví, že maminka je tady, že 

oba společně hledí na stejnou sku-
tečnost… Jen každý z jiné strany.

Maria Panno a všichni 
svatí, 

orodujte za nás a za 
duše v očistci!

otec Marek Miškovský

Milí ministranti!
Víte, kdo je patronem (vzorem, ochrán-

cem) ministrantů? Alespoň u nás v českých 
zemích? Sv. Václav! Proč? Protože víme, že 
sv. Václav od mladých let nejenom přisluho-
val knězi, připravoval oltář, ale také pěstoval 
víno a i chléb pro mši svatou. Také i jako 
jinoch se účastnil mše svaté a jiných liturgic-
kých úkonů, např. nešpor. Jenže sv. Václav 
nebyl dobrým, ba výborným křesťanem jen 
v kostele při mši svaté.

Tam jistě získával moudrost a sílu pro 
každodenní život i mimo kostel. Co pocho-
pil při setkaní s Kristem v Eucharistii, tím 
také žil, a ne jenom jako mladý chlapec, ale 
také později jako český kníže. To už musel 
správně rozhodovat nejen o životě osob-

ním, ale také o životě celého náro-
da. Snažil se pomáhat potřebným, 
chudým, nemocným, pronásledo-
vaným. Žil přece ještě v době po-
hanské. Bohatí konšelé často zne-
užívali svého postavení a své moci 
a podpláceli soudce, vyvolávali šar-
vátky a vyvražďovali i celé rody. 
Vzpomeňte jen na rod sv. Vojtěcha. 
Mocní zotročovali chudé, prodávali 
hlavně ženy do otroctví. A Václav, 
i když byl velmi mladý, se snažil na-
stolit ve své zemi právo, spravedl-
nost a křesťanskou lásku. Jak víme, 
tuto jeho snahu nepochopila ani jeho mat-
ka Drahomíra, která zůstala pohankou, ani 
jeho mladší bratr Boleslav. Ten nejenom že 
nesouhlasil s Václavovou politikou, ale do-
konce zosnoval jeho zavraždění.

Nebyli bychom spravedliví, kdybychom 
se nezmínili o tom, kde získal Václav svou 
víru a své křesťanské vychování. O to se 
zasloužila hlavně jeho babička, sv. Ludmila, 
která byla i se svým manželem knížetem Bo-
řivojem pokřtěna na moravském Velehradě 
samotným sv. Metodějem. Křest chápala ne 
jenom jako liturgii, ale jako způsob života. 
Byla to právě ona, která svým křesťanským 
životem ukazovala mladému vnukovi Václa-

vovi, jak má žít. Smysl křesťanského života 
viděla ve službě potřebným. Mše sv. se stala 
pro mladého kralevice jakýmsi odrazovým 
můstkem ke službě bližním.

Moc bych si přál, mladí i starší minist-
ranti, abyste svůj křesťanský život žili ne-
jenom v kostele při liturgii, ale také venku 
v každodenním životě. K tomu ať vám do-
pomáhá sv. Václav, váš předchůdce a vzor.

Přeji Vám všem vše dobré a žehnám
Mons. ThDr. Petr Esterka

světící biskup brněnský
sloužící v USA

Návštěva papeže Františka v Budapešti a na Slovensku
„S Marií a Josefem na cest2 za Ježíšem“ Motto návštevy pape-
že Františka na Slovensku. Plánovaná apoštolská cesta papeže 
Františka v Budapešti, a na Slovensku se uskuteční ve dnech 
12. až 15. září.

V neděli 12. září papež František přistane na letišti v Budapešti. Pobyt zde 
vyvrcholí polední mší svatou na náměstí Hrdinů v rámci eucharistického kongre-
su a odletí do Bratislavy. Zde bude následovat ekumenické setkání na apoštolské 
nunciatuře v Bratislavě a soukromé setkání s Tovaryšstvem Ježíšovým.

13. září v Bratislavě za-
hájí setkání s hlavou státu, 
politickými a občanskými 
představite- li v prezident-
ském paláci a bude pokračo-
vat v kated- rále sv. Martina 
setkáním se slovenskými 
biskupy, kně- žími, řeholníky 
a řeholnice- mi, seminaristy 
a katechety.

V úterý 14. září se papež letecky odebere do Košic a odtud do Prešova, kde 
na prostranství před Městskou sportovní halou povede svatou liturgii sv. Jana 
Zlatoústého.

15. září se ponese v mariánském duchu – před odletem do Říma totiž papež 
navštíví národní mariánskou svatyni Šaštín, kde se pomodlí se slovenskými biskupy 
a bude sloužit mši svatou. 

Motto apoštolské cesty na Slovensko zmiňuje Matku Boží hned na prv-
ním místě: „S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“. Vyzdvihuje hlubokou 
mariánskou úctu slovenských věřících v roce sv. Josefa, který vyhlásil Svatý 
otec. Téma vyjadřuje naději, že návštěva papeže Františka na Slovensku 
posílí víru tamních obyvatel a jejich touhu kráčet ve stopách Pána Ježíše, 
který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 
výkupné za všechny. (Mt 20, 28).

V zářijovém magazínu Barvínku se 7. 9. ohlédneme 
za létem a prázdninami. Hned o týden později se po-
díváme  na  prkna,  která  znamenají  svět.  Společně 
s hercem Jaroslavem Tomášem nahlédneme 14. září 
od 16 hodin za oponu brněnského divadla Polárka. 
S novým školním rokem pokračujeme také seriálem 
o povolání a tentokrát se dozvíme, co všechno obnáší 
práce fyzioterapeuta! Poslední zářijové úterý si může-
te naladit Jukebox Barvínku – zavolejte nám do živé-
ho vysílání, nechte si zahrát svou oblíbenou písničku 
a soutěžte o zajímavou cenu! 
Na vaše telefonáty se těší Verča, Gabča a Štěpánka.
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Chodil na mši svatou a znal ji té-
měř nazpaměť. Věděl,  že nejpr-
ve prosí o odpuštění  vin,  chválí 
Boha a naslouchá Slovu Božímu. 
Potom  ústy  kněze  (si)  s  Círk-
ví  připomíná  celé  dějiny  spásy 
a  nabízí  Bohu  Otci  oběť  Ježíše 
Krista: oběť, ve které On má zalí-
bení a celý svět spásu.

10. srpna zemřel v Kalifornii otec 
Petr Esterka, pomocný biskup br-
něnský, kaplan amerického letec-
tva,  biskupský  vikář  pro  USA  a 
Kanadu. V  radostné vzpomínce a 
naději na shledání ve věčné Lásce 
přinášíme text, který nám biskup 
Esterka věnoval do lednového čísla 
roku 2003. 

Přijde starý děda do pojišťovny, že by si rád 
uzavřel životní pojištění. Pojišťovák: „Neblázněte 
dědo, kolik máte roků?“

„95, ale chci letět s otcem do zahraničí a to je 
dobré být pojištěný.“

„Cože?! A kolik je otci?“
„Za měsíc mu bude 119.“
„A co budete dělat v zahraničí?“
„Ale, chceme jít dědovi na svatbu.“
„Dědovi?! A kolik je jemu?“
„Nedávno oslavil 142. narozeniny.“
„A proč se chce v tomhle věku ženit?“
„Však on nechce, ale rodiče ho donutili.“

„Péťo, ty sis poranil koleno?“
„Ano, mami.“ 
„Ale neslyšela jsem tě plakat.“
„Myslel jsem, že nejsi doma.“Fo
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