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Pravidla soutěží naleznete na našem webu www. tarsicius.cz
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CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM 
ČÍSLE?

Vtipálci soutěží o kni-
hu Nezbedův humor 4. 

Noví odběratelé 
a jejich doporuči-

telé můžou získat dob-
rodružnou a napínavou 

knihu Záhadný dia-
mant od Paulínek.

v

V soutěži vtipálků v dubno-
vém čísle nevyhrává nikdo! 
Abyste vyhráli knížku, mu-
síte nám do redakce poslat 
alespoň jeden vtip! Tak 
neváhejte a pište! Mezi 
těmi, kdo si objednali 
nebo doporučili Tarsicia, 
byl v tomto čísle vy-
losován Kamil Magula 
a vyhrává knihu YouCat 
pro děti z Karmelitánské-
ho nakladatelství.
Gratulujeme!

Milí ministranti, naši mladí přátelé,
v loňském roce 2021 v měsíci lis-
topadu jsem měl mimořádnou pří-
ležitost spolu s ostatními našimi 
biskupy České republiky navští-
vit ve Vatikánu papeže Františka. 
Byla to návštěva oficiální a služeb-
ní, neboť každý biskup má povin-
nost i krásné právo se minimálně 
jedenkrát za 5–6 let osobně setkat 
s nástupcem sv. Petra a současně 
i putovat ke hrobům apoštolů. Pro-
to se této návštěvě říká Ad limina, 
totiž pouť k apoštolským hrobům. 
Ty se nacházejí především v Římě.

Možná by si někdo z vás pomyslel, že 
Svatý otec své biskupy povolává „na kobere-
ček“. Na koberci jsme v jeho přijímacím sále 
sice byli a jsme i tam společně s papežem 
Františkem vyfotografováni, ale atmosféra 
setkání byla všechno, jen ne strohá a přís-
ně nekompromisní. Celkem 2 hodiny jsme 
spolu mluvili. Je velice důležité, abychom 
my, křesťané, katolíci, kněží a jáhnové, bis-
kupové, včetně řeholnic a řeholníků, spolu 
mluvili, vzájemně si naslouchali a též se spo-
lu modlili.

Doby se mění, ale člověk ne. Je to s námi stejné, jako s Izraeli-
ty, když táhli pouští do zaslíbené země. Lid už cesta omrzela 
a začal být netrpělivý. «Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšo-

vi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom zemřeli na této poušti? 
Není tu ani chléb, ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hos-
podin poslal proto na lid jedovaté hady. Ti uštkli lid, takže mnozí 
Izraelité zemřeli.» (Lv 21, 5–6).

Kdo přestane spoléhat na Hospodina, protože cíl není na dohled, 
protože vše „musí“ očekávat z Hospodinovy ruky (mana Izraelitům 
padala z nebe každý den, ale jen na ten den) a záchrana přichází čas-
to „na poslední chvíli“, ten se ocitá bez ochrany Hospodina a umírá.

Lid přistoupil k Mojžíšovi a řekl: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili 
proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty 
hady odvrátil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: 
„Udělej si jedovatého hada a vztyč ho na kůl; 
každý uštknutý, když se na něj podí-
vá, zůstane naživu.“ Mojžíš 
zhotovil měděného 
hada a připevnil ho 
na kůl. A když se 
ten, koho uštkl had, 
podíval na měděného hada, zůstal 
naživu. (Lv 21, 7–9).

Poznání a vyznání vlastního 
hříchu, spojené s modlitbou Spra-
vedlivého, je cestou k záchraně. 
Není to schopnost Mojžíšova, ale 

jeho poslušnost Hospodinu a Hospodinovo milosrdenství, co uštknu-
té spasí.

Měj před očima svatý kříž, který září vítězstvím Ježíše Krista, kte-
rý na něm visí. Všechno zlo vzal na sebe a se svým tělem nechal přibít 
na kříž. Je to zvláštní, ale právě to tělo, vydané na smrt, pak oslavené 
vystupuje na nebesa. To je také naše cesta.

Budeš-li znaven chtít reptat (proti škole, učení, rodičům, Hospo-
dinu…), vzpomeň na Marii Pannu, která vytrvala mlčky pod křížem až 
do konce a za odměnu září v slávě nebeské.

Vytrvej a pros: Panno věrná, oroduj za nás!

V květnovém magazínu se můžete těšit na další díl povídání 
s Aničkou Slavíkovou v rámci cyklu o vodě. Také si posvítíme 
na to, kdy a proč se slaví Ručníkový den.

Následující úterý se vydáme do Technického muzea v Brně 
za přímo renesančním člověkem – samotným Leonardem da 
Vinci! Kdy namaloval svůj první obraz? Jak si pojistil své ná-
pady a vynálezy před případnou krádeží? A byl pravák, nebo 
levák? Poslouchejte Barvínek v úterý 10. května od 16 hodin!

Ani v květnu nebude chybět Jukebox Barvínku. Možnost za-
volat do živého vysílání a zasoutěžit si o písničku a hodnot-
nou cenu budete mít 31. 5. od 16 hodin.

Barvínek naladíte každé úterý od 16 hodin, v sobotu v repríze krátce po 
11. hodině a poslouchat můžete taky kdykoliv v našem audioarchivu.

Takto probíhala i naše návštěva Vatiká-
nu v minulém roce. Trvala celý týden a stihli 
jsme se ke konzultacím a besedám dostat 
na každou kongregaci, nyní pojmenovanou 
dikasterium.

Co asi každého na papeži Františkovi 
upoutá, je jeho bezprostřednost a vyslove-
ně přátelské přijetí. Máte dojem, že on je 
tam jen kvůli vám. Snad to je můj nejsilnější 

Laskavé přijetí
zážitek, který jsem si z Říma s sebou přive-
zl do Litoměřic: každou návštěvu přijímat 
laskavě a nedívat se na hodinky, aby bylo 
zřejmé, že nespěchám a že mám čas prá-
vě pro ony návštěvníky. Až se jednou, milí 
ministranti, se opět objevíte v mé pracovně 
biskupství, budu se s vámi těšit z křesťanské 
víry v Krista, ale i z toho, že na sebe máme 
čas a že patříme k sobě.

V Kristu + Jan Baxant,
biskup litoměřický
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Květen. Měsíc, kdy vše už bezpečně pučí, stromy se zelenají listím, ko-
nec školního roku se zdá na dohled a teplo svádí k únikům ze školních 
lavic do přírody. Cesta k prázdninám je ale ještě dlouhá.
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Učitel chemie předvádí pokus.
„Když hodím do téhle kyseliny 

tenhle zlatý prstýnek... Rozpustí se 
nebo ne?“

„Nerozpustí,“ přihlásí se Fanda.
„Jsi o tom přesvědčen?“
„Na beton, jinak byste jej tam 

přece neházel!“

Jiříček říká Marušce: „Pojď, zahra-
jeme si na ZOO!“

„Jak se to hraje?“ ptá se Maruška.
„Já budu opice a ty mi budeš nosit 

banány!“

Sedí rybář u rybníka, chytá ryby, 
ale neberou.

Jde kolem policejní hlídka a ptá 
se: „Pane, smíte tady vůbec chytat, 
tady se chytá na průkazy!“

Rybář mu na to odpoví: „No, tak 
vidíte! A já tu sedím a jako trouba 
se snažím chytit rybu na červa!“
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