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Úvod 
Druhý vatikánský koncil v Konstituci o posvátné liturgii označil úkoly laických 

věřících při slavení liturgie za „skutečnou liturgickou službu“ a zároveň vyzval: „Je tedy 

třeba svědomitě je uvádět – každého způsobem jemu přiměřeným – do ducha liturgie a 

poučovat, aby svůj úkol mohl správně a řádně plnit.“1 Navázal tak mimo jiné na 

dlouhou tradici západní církve, v níž byla určitá pozornost věnována výchově a formaci 

přisluhujících. Do oblasti liturgické formace ministrantů, jež může mít řadu podob, 

náleží také specificky zaměřená periodika.  

V předložené diplomové práci se zabýváme českým ministrantským časopisem 

Tarsicius v komparaci s jeho německou obdobou s názvem MINIPOST. Zvláště 

analyzujeme ročník 2014. Důvodem volby tématu je skutečnost, že ačkoliv Tarsicius 

existuje již téměř dvacet let, dosud nebyl jako náboženské periodikum systematicky a 

uceleně zpracován. 

„Matka církev si velmi přeje, aby byli všichni věřící vedeni k plné, uvědomělé a 

aktivní účasti na liturgických úkonech, jak ji vyžaduje sama povaha liturgie.“2 V této 

souvislosti formulujeme hypotézu, že zvolené časopisy napomáhají k naplňování tohoto 

požadavku Druhého vatikánského koncilu u ministrantů vést je k hlubšímu porozumění 

liturgii.  

Z tohoto „prvního a nezbytného zdroje“ mají pak „věřící čerpat skutečně 

křesťanského ducha“.3 Formulujeme druhou hypotézu: Časopis napomáhá rozvoji 

duchovního života čtenářů.  

Tématu práce odpovídá i metoda, kterou v práci používáme: jedná se o metodu 

analyticko-syntetickou, doplněnou o prvky komparace a hodnocení na základě 

zvolených kritérií. Kolik procent z celkového obsahu ročníku 2014 zabírají články, 

které se týkají uvádění do ducha liturgie, nebo se týkají duchovního života? Jelikož se 

podle zaměření jedná o úzce profilové časopisy, předpokládáme, že zvolená témata 

budou jejich většinovou náplní. Sledujeme, jak časopisy napomáhají naplňovat 

požadavky Druhého vatikánského koncilu, především z Konstituce o posvátné liturgii 

Sacrosanctum Concilium.  

                                                 
1 Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium. Dokumenty II. vatikánského koncilu. 1. 

vydání. Praha: Zvon, 1997, čl. 29. Dále jen SC. 
2 Tamtéž, čl. 14. 
3 Srov. Tamtéž. 
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V případě Tarsicia i MINIPOSTU je nejprve představena geneze a obsah periodika, 

následuje prezentace jednotlivých rubrik, které časopisy obsahují, spojená s dílčími 

analýzami některých částí. Na závěr kapitol jsou formulovány cíle časopisů a jejich 

pastorační přínos. U časopisu Tarsicius provádíme dotazníkové šetření, které jsme 

poslali farnostem odebírající časopis, čtenářům a jejich rodičům.  

Ve třetí kapitole přistupujeme ke komparaci obou periodik, která využije a zároveň 

doplní předchozí převážně deskriptivní pasáže. Následně se pokoušíme o kritické 

zhodnocení přínosu obou časopisů vzhledem k požadavkům zejména liturgické výchovy 

přisluhujících a formulujeme rady pro jejich kvalitativní růst. 

Záměrem a cílem práce je tedy prezentace a kritické posouzení zkoumaných časopisů 

jako nástrojů pro duchovní a specificky liturgickou formaci ministrantů. 
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1. Český časopis pro ministranty Tarsicius 

1.1. Vznik a vývoj Tarsicia 

Zkoumaný český časopis Tarsicius vznikl v roce 1997. Po dvacetileté existenci je 

rozšířen ve všech diecézích české i moravské církevní provincie a několik výtisků 

odebírají také zájemci na Slovensku. 

1.1.1. První kroky 

V roce 1996 požádal tehdejší litoměřický biskup Mons. Josef Koukl aktivního 

ministranta z Jablonce nad Nisou Štěpána Pospíšila, aby se ujal vedení ministrantů 

v celé litoměřické diecézi. Tehdy osmnáctiletý Štěpán Pospíšil studoval gymnázium a 

již několik let se věnoval vedení jabloneckých ministrantů. Po svém jmenování nejprve 

navštívil olomouckou arcidiecézi, kde se inspiroval k založení ministrantské rady. Spolu 

s kamarády v březnu roku 1997 vytiskli první časopis ve formě přeloženého papíru A4 a 

pojmenovali ho Ministrantský bulletin. Vyzvali v něm starší ministranty litoměřické 

diecéze k vytvoření ministrantské rady. Na výzvu ovšem nikdo nezareagoval – ukázalo 

se, že v litoměřické diecézi jsou odlišné podmínky než v olomoucké. Proto se Štěpán 

Pospíšil spolu s P. Antonínem Bratršovským, jabloneckým děkanem, rozhodl pro jinou 

metodiku práce s ministranty, a to v podobě ministrantského časopisu. Sám o tom řekl: 

„Pochopili jsme, že efektivnější bude pracovat přímo s jednotlivými ministranty 

prostřednictvím časopisu, který jsme od roku 1998 vydávali pod jménem patrona 

ministrantů sv. Tarsicia.“4 

Ministrantský bulletin pro ministranty litoměřické diecéze nejprve vydávala farnost 

v Jablonci nad Nisou, kde působil děkan P. Antonín Bratršovský.5 U příležitosti 

70. narozenin jabloneckého duchovního správce vyšel v roce 2004 v Tarsiciovi 

rozhovor, dotýkající se také vzniku ministrantského časopisu. Na otázku o smyslu 

časopisu pro tuto cílovou skupinu čtenářů P. Antonín Bratršovský odpověděl: 

„Z kněžské zkušenosti jsem poznal, kolik bývalých ministrantů ztratilo víru, přestali ji žít 

                                                 
4 MACHÁNĚ, Jiří. Ministrovat neznamená „jen v kostele panu faráři“. In Katolický týdeník 2009, roč. 

28, č. 33, s. 4. 
5 V prvním roce existence časopisu Antonín Bratršovský napsal: „Tou největší událostí v životě 

ministrantů je náš vlastní časopis, který držíte v rukou. Jak za to musíme děkovat Bohu i přízni našich 
biskupů i pochopení mnoha kněží. Nezapomeňte odpovědět modlitbou. Ptejte se častěji před 
svatostánkem: ‚Pane, co chceš, abych činil?‘ Děkujme i Bohu, že jsme se přes časopis dali velice 
dohromady a že o sobě víme.“ BRATRŠOVSKÝ, Antonín. Co nás čeká… Tarsicius 1998, roč. 2, č. 6, s. 
18. 
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a ani nezaložili křesťanské rodiny. Uvědomoval jsem si, že by se to u dnešních 

ministrantů nemělo opakovat. Je třeba je vést už během ministrantských let, aby zůstali 

Kristu věrni po celý život. Tak nám na jedné straně vyrostou muži, kteří založí 

křesťanské manželství, a jiní najdou kněžské či řeholní povolání, což obojí je pro život 

církve tak nezbytné.“6 

Redaktorské práce zastával Štěpán Pospíšil, jenž v letech 1997–1998 působil 

v jablonecké farnosti jako pastorační asistent, s pomocí Jakuba Kříže7 a později také 

účetní Lucie Pánkové, rozené Kamenické, a mnoha dobrovolníků z řad jablonecké 

farnosti, kteří pomáhali při jeho kopírování, skládání a balení k distribuci. V roce 2001 

se časopis rozšířil do všech diecézí a jeho vydavatelem se stalo Občanské sdružení 

Tarsicius, respektive od roku 2016 spolek Tarsicius, z. s., pro které časopis produkuje a 

distribuuje Vydavatelství IN s.r.o. Díky dobrovolným příspěvkům čtenářů mohlo 

občanské sdružení Štěpána Pospíšila zaměstnat na částečný úvazek v pozici redaktora. 

K významnějšímu rozšíření tvůrců časopisu došlo po roce 2005, kdy na základě žádostí 

dívek o vlastní časopis vznikl časopis IN!8 

1.1.2. Kontext vzniku ministrantského časopisu 

Pojednáváme-li o časopisu Tarsicius, není možné jeho rozvoj pochopit bez znalosti 

vývoje hnutí a časopisu Pueri Domini. O této organizaci a stejnojmenném časopise 

nelze najít mnoho písemných pramenů. Proto bylo třeba dohledat zakladatele, trvalého 

jáhna z Opavy Josefa Janštu, a získat informace přímo od něho. Název hnutí Pueri 

Domini, které mělo oficiální schválení moravských biskupů, pochází od otce biskupa 

Josefa Hrdličky.  

V roce 1991 se stal Josef Janšta vedoucím ministrantů v olomoucké arcidiecézi. Na 

doporučení otce biskupa Josefa Hrdličky navázal kontakt s knězem brněnské diecéze P. 

Jiřím Kaňou, který byl tehdy kaplanem při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Jeho 

smyslem bylo spojovat ministranty na diecézní i interdiecézní úrovni. Byly 

vypracovány stanovy, které vybízely jeho členy, aby realizovali práci s ministranty ve 

farnosti, a začaly se pořádat každoroční ministrantské poutě.  

                                                 
6 POSPÍŠIL, Štěpán. Moje cesta ke kněžství. Antonín Bratršovský. Tarsicius 2004, roč. 8, č. 2, s. 25. 
7 V současné době právník a vysokoškolský pedagog. Katopedie. Internetová encyklopedie pro 

katolíky. Jakub Kříž [16. 10. 2015]. 
<http://www.katopedia.cz/index.php?title=Jakub_K%C5%99%C3%AD% C5%BE>. 

8 „Časopis IN! je zaměřený pro dívky a od roku 2005 se vydává také v Jablonci nad Nisou. Vyšlo se 
vstříc četné žádosti děvčat do redakce časopisu Tarsicius, že chtějí také svůj časopis.“ Srov. FATYM. 
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře [2016-03-21]. <http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku 
=2015100 048>. 
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Členové hnutí, kteří ministrovali podle zásad Pueri Domini, mohli nosit odznak, jehož 

podobu vytvořil a výrobu zajistil P. Jiří Kaňa. Iniciátoři hnutí zvažovali dvě možné cesty 

oslovení ministrantů a pravidelného kontaktu s nimi: buď formou ministrantského časo-

pisu, nebo časopisu pro kněze a vedoucí ministrantů v podobě instruktážní příručky, 

přičemž se přiklonili k variantě druhé. Časopis byl vydáván od roku 1991 v rytmu litur-

gických dob šestkrát ročně a sedmé číslo obsahovalo prázdninovou inspiraci pro křes-

ťanské tábory. Poslední takto pojatý Pueri Domini vyšel v postní době 2002. Myšlenko-

vá i praktická náplň vzniklého hnutí našla svůj výraz v Ministrantské knížce, která ob-

sahuje zásady vedení ministrantů podle hnutí Pueri Domini.9 

V roce 2002 se na jedné straně Josef Janšta, Jiří Kaňa a Daniel Dehner z Matice cyri-

lometodějské z hnutí Pueri Domini a na druhé straně P. Antonín Bratršovský a Štěpán 

Pospíšil z časopisu Tarsicius domluvili na kooperaci a na jejím základě po letních prázd-

ninách 2002 se „časopis Tarsicius stal domácím časopisem také pro ministranty zapoje-

né do hnutí Pueri Domini.“10 Získal tak rozhodující impuls a začal se s podporu biskupů 

rychle šířit také ve všech třech moravských diecézích.  

Hnutí Pueri Domini od roku 2003 v následujících pěti letech publikovalo už pouze 

ročenku.11 

1.1.3. Vydání prvního ročníku – Ministrantský bulletin (1997) 

První číslo Ministrantského bulletinu vyšlo v březnu 1997 a mělo čtyři stránky: 

titulní stranu zdobil černobílý obrázek ministrantů, na druhé straně byla přihláška na 

ministrantský tábor, třetí a čtvrtá stránka obsahovaly informace o hnutí Pueri Domini a 

pozvánku na Ministrantský den do Litoměřic.12 Druhé číslo mělo taktéž čtyři stránky, 

vyšlo v červnu. Tato první dvě čísla byla spíše letákem s užitečnými informacemi pro 

ministranty než časopisem. Přesný název zněl Ministrantský bulletin – Informační 

občasník pro ministranty litoměřické diecéze.  

V roce 1997 vyšlo ještě třetí číslo v listopadu. Oproti prvním dvěma mělo již dvanáct 

stran a začalo více připomínat časopis. Jeho podtitul byl: Informační dvouměsíčník pro 
                                                 
9 JANŠTA, Josef. Ministrantská knížka: Průvodce ministrantskou službou podle zásad hnutí „Pueri 

Domini“. Olomouc, Matice cyrilometodějská, 2000. 
10 KAŇA, Jiří. Tarsicius a hnutí Pueri Domini. Tarsicius 2002, roč. 6, č. 5, s. 25. 
11 Poslední ročenka vyšla ve školním roce 2007–2008 s následující charakteristikou: „Instruktážní 

pomůcka pro kněze a jiné vedoucí ministrantských skupin, kterou lze rozstříhat a použít jako jednotlivé 
listy. Obsahuje rubriky: Pueri Domini, Žijeme s církví, Dobrodružství Bible, Vzděláváme se pro liturgii, 
Na schůzkách se i bavíme. Nechybí ani prázdninová část, tentokrát příběh z pera Mgr. Josefa Janšty 
s názvem ‚Cesta do nebe‘. V závěru najdeme námět na táborovou hru na téma ‚Život podle apoštola 
Pavla‘.“ [30. 11. 2015]. <http://www.maticecm.cz/?act=obchod&detid=911>. 

12 REDAKCE. Trochu statistiky neuškodí. Tarsicius 2000, roč. 4, č. 1, s. 19. 
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ministranty litoměřické diecéze. Na titulní straně byla opět fotografie ministrantů. Na 

dalších stránkách bylo možné si přečíst úvodní slovo redakce, duchovní slovo 

jabloneckého děkana – „Padreho“ – Antonína Bratršovského13 a poprvé také příspěvky 

od různých autorů z diecéze. Najdeme zde článek s názvem Lepší než Studio „Rosa“ od 

Jiřího Pastorka, tatínka ministranta ze Železného Brodu, který popisuje situaci 

ministrantů v tamní farnosti.14 Číslo též obsahuje znalostní liturgický test,15 úryvek 

Z ministrantského deníčku16 a jednu plnou stranu vtipů. Následuje výzva, aby čtenáři 

posílali do redakce vtipy, které mohou být otištěny v dalším čísle.17 Poslední stránku 

zaplňuje křížovka. 

1.1.4. Dvě etapy vydávání časopisu Tarsicius 

Ve třetím čísle Ministrantského bulletinu v roce 1997 byla vyhlášena soutěž 

s otázkou, jak by se měl plánovaný časopis jmenovat.18 Z došlých nápadů tvůrci vybrali 

návrh od ministranta Václava Fišery z Jílového u Děčína19 a časopis byl nazván podle 

světce, patrona ministrantů, svatého Tarsicia.  

K volbě názvu na dotaz autora práce podotkl Dominik kardinál Duka:  

Volba nazvat časopis pro ministranty, pro nás kluky, Tarsicius se mi vždy jevila a jeví nejen 

jako dobrá, ale přímo výborná. Mé první setkání v hodinách náboženství patřilo sv. Tarsiciovi. Je 

tomu víc než šedesát pět let, co jsme při první hodině náboženství ve škole T. G. Masaryka 

v Hradci Králové shlédli soubor diapozitivů věnovaný statečnému chlapci, ministrantovi, který 

přináší do vězení Eucharistii vězněným křesťanům. Jeho mrtvé tělo pak přináší římský setník do 

katakomb, kde je pohřben a u jeho hrobu sloužena mše svatá. Bylo to symbolické, za více než jeden 

rok se vše změnilo. Dochází k nastolení plné diktatury komunistické strany, vše se mění. Přátelé 

mého otce spolu s ním, nikoliv setníci, ale důstojníci československé armády, jsou uvězněni a 

Eucharistii jim často tajně přinášejí spoluvězni kněží. Ne tedy již ministranti, ale byli to tedy bývalí 

ministranti. Pokud se zamyslíme nad významem slova, tedy služebníci. A tak si myslím, že náš 

časopis Tarsicius má dobrého patrona, jehož odkaz zůstává živý i dnes, kdy ve světě stamiliony 

křesťanů jsou pronásledovány, mnozí z nich vězněni a mnozí tak jako Tarsicius platí za svoji víru 

                                                 
13 Srov. Ministrantský bulletin: informační dvouměsíčník pro ministranty litoměřické diecéze 1997, 

roč. 1, č. 3, s. 3. 
14 Srov. Tamtéž, s. 4. 
15 Srov. Tamtéž, s. 7. 
16 Srov. Tamtéž, s. 10. 
17 Srov. Tamtéž, s. 11. 
18 Srov. Tamtéž, s. 8. 
19 Srov. REDAKCE. Tarsicius. Tarsicius 1998, roč. 2, č. 1, s. 2. 
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životem. To je ve zkratce moje vzpomínka na sv. Tarsicia, která dokáže vždy ožít v okamžiku, kdy 

s jistým zasněním medituji o svém životě.20 

První, „černobílá“ etapa vydávání časopisu Tarsicius byla zahájena v lednu 1998: 

první číslo obdrželi čtenáři na 180 poštovních adresách především v litoměřické 

diecézi.21 V následujících letech náklad Tarsicia rostl22 a postupně se také měnila jeho 

grafická úprava: v roce 2001 se časopis z formátu A5 zvětšil na formát A4, od roku 

2004 se pro obálku používal křídový papír s použitím barvy. V roce 2004, když 

vycházel časopis jako dvouměsíčník, čítal 32 stran. Od roku 2005 má jako měsíčník 

stran 20. Z původního dvouměsíčníku se Tarsicius změnil v měsíčník v souvislosti 

s upevněním formy a ustálením redakce i rozšířením počtu přispěvovatelů v roce 2005. 

V prostředí českých i moravských diecézí se etabloval jako periodikum pro přisluhující. 

Začátek druhé etapy existence Tarsicia, která trvá do současnosti, lze vymezit rokem 

2006. Časopis dosáhl vyšší grafické úrovně díky celobarevnému tisku všech stran ve 

formátu A4. Od roku 2010 došlo k navýšení počtu stran u pěti čísel v roce po zařazení 

Fotopříběhu. 

1.1.5. Práce v ministrantských skupinách 

Časopis Tarsicius prioritně nepředpokládá, že by se s ním pracovalo 

v ministrantských skupinách. V minulosti se časopis této oblasti věnoval více. Od roku 

2001 se v něm objevovala rubrika Klubovní rádce, později rozšířená na dvoustranu 

Klubovní nástěnka. Časopis vybízel chlapce, aby se přihlásili do Čtenářského klubu 

svatého Tarsicia.23 Jeho členy se mohla stát buď skupina alespoň tří ministrantů 

z farnosti, anebo jednotlivci. V prvním případě se jednalo o tzv. kluby, ve druhém o 

„samotáře“.24 

                                                 
20 Dopis Dominika kardinála Duky Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 12. 

dubna 2016. 
21 Srov. REDAKCE. Tarsicius. Tarsicius 1998, roč. 2, č. 1, s. 3. 
22 Srov. REDAKCE. Trochu statistiky neuškodí. Tarsicius 2000, roč. 4, č. 1, s. 19. 
23„1. Čtenářské kluby sdružují chlapce – ministranty, kteří se chtějí po vzoru sv. Tarsicia a jiných 

svatých ministrantů stát opravdovými Božími služebníky. 2. Kluby se organizují na úrovni farností. Mají 
nejméně tři členy. 3. Členem může být ministrant, který pravidelně ministruje a přistupuje ke svátostem 
úměrně svému věku. Člen klubu je pravdomluvný, slušný a poctivý. Toto potvrdí na přihlášku duchovní 
správce. 4. Zájemci z farností, kde není dostatečný počet nadšenců pro vytvoření klubu, se mohou stát 
individuálními členy. Platí pro ně stejná pravidla jako pro členy klubů.“ REDAKCE. O čtenářských 
klubech sv. Tarsicia! Tarsicius 2003, roč. 7, č. 1, s. 4. 

24 Například v prvním čísle v roce 2003 se zapojilo do činnosti šest klubů a 14 jednotlivců nazývaných 
„samotáři“. 
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Od roku 2002 se spojili autoři instruktážního časopisu pro vedoucí ministrantských 

skupinu z hnutí Pueri Domini s časopisem Tarsicius.25 Právě P. Jiří Kaňa, původně 

z Pueri Domini, se stal od letních prázdnin 2003 odpovědným za Klubovní nástěnku. 

Později redaktoři omezili rozsah věnovaný skupinám jen na klubovou soutěž a v roce 

2007 pro malý zájem a pro kapacitní možnosti redakce tuto aktivitu ukončili.  

V současné době je časopis zaměřen zvláště na jednotlivce. Přesto z něj lze dobře 

hledat inspiraci i pro ministrantská setkání. „Některé skupiny například postupně 

probírají témata z liturgických rubrik, příště vyluští kvízy z Luštěnky a nakonec přečtou 

životopis svatých z rubriky Hurá za ním, Moderní světec apod.“, jak dokládá 

šéfredaktor Štěpán Pospíšil.26 

Redaktor P. Jiří Kaňa, který s Tarsiciem spolupracuje téměř od začátku, popisuje 

praxi v Blansku u Brna: 

U nás ve farnosti odebíráme časopis Tarsicius hromadně pro všechny ministranty a ti z něj 

využívají podněty pro své schůzky. U rubrik oceňujeme hlavně pestrost, ať už žánrů (od liturgie po 

auta) nebo věkových kategorií (od začátečníků po starší).27 

K podpoře společenství mladých věřících ve farnosti slouží i Fotopříběh, který 

vychází od roku 2008 ve stálé podobě. Při jeho vzniku navštěvují pětkrát za rok fotograf 

a jeho produkční na jeden den různé skupiny po celé republice. Nedílnou součástí je i 

společná modlitba. Jedná se o příležitost k osobnímu setkání se čtenáři i k jejich 

povzbuzení, zároveň i pro zpětnou vazbu pro redakci. Fotopříběh je jednou 

z nejoblíbenějších rubrik časopisu.28 

1.2. Analýza obsahu časopisu Tarsicius 

1.2.1. Adresáti časopisu 

Nejprve se zaměřme na otázku cílového čtenáře časopisu. Redakce uvádí, že 

Tarsicius je určen pro ministranty ve věku 7 až 17 let, tedy pro širokou věkovou 

skupinu.29 Toto věkové ohraničení ovšem není v časopise uvedeno. Protože v českém 

prostředí se jeví nereálné vydávání několika ministrantských časopisů rozdělených 

                                                 
25 Historii časopisu Pueri Domini jsme zmapovali v podkapitole 1.1.2. 
26 Rozhovor se šéfredaktorem Tarsicia MgA. Štěpánem Pospíšilem 20. února 2017. 
27 Dopis Jiřího Kani Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 14. dubna 2016. 
28 V anketě na internetových stránkách Tarsicia z 1. března 2010 zhodnotilo 30 čtenářů, která strana je 

nejvíce v posledním čísle zaujala. Nejvíce hlasů, celkem 9, obdržel Fotopříběh z vojenské školy 
v Moravské Třebové. 

29 Rozhovor se šéfredaktorem Tarsicia MgA. Štěpánem Pospíšilem 22. února 2016. 
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podle věkových kategorií, redakce Tarsicia se rozhodla pro model jednoho časopisu, 

v němž se dává prostor příspěvkům pro čtenáře „úměrně jejich věku, okolnostem a 

způsobu života a stupni náboženské vyspělosti.“30 K popsanému přístupu redakce 

dospěla po dlouhých diskusích a poprvé byl uplatněn v pátém čísle (září/říjen) v roce 

2002. Časopis může zaujmout díky ilustracím, křížovkám a krátkým článkům s jasným 

sdělením jak ministranty mladší, tak díky podrobnějším příspěvkům ministranty starší.  

Graficky se jednotlivé části časopisu odlišily cingulem podle náročnosti příspěvků, 

otištěným na okraji stránky: cingulum bez uzlu označovalo stránku pro všechny, 

cingulum s jedním uzlem stránku pro čtenáře z 1.–4. třídy, cingulum s dvěma uzly 

patřilo ministrantům navštěvujícím 5.–9. třídu a tři uzly na cingulu byly určeny 

středoškolákům. 

V prvním čísle (leden/únor) roku 2004 nahradila redakce uzlíky trojúhelníčky na 

horním okraji stránky: „Čím více je tmavých trojúhelníčků, tím starším čtenářům je 

stránka určena. Pokud jsou všechny trojúhelníčky světlé, stránka se týká všech 

skupin.“31 Poprvé jsme se v časopise setkali s označením: Společné stránky, Stránky 

pro mazánky, Stránky pro mazáky a Stránky pro borce. Termín mazánci dosud patří 

nejmladším, za mazáky jsou označováni starší a borci jsou pak ti nejstarší, tedy 

středoškoláci. 

Od ledna 2006 se opět změnilo toto označení, tentokrát bez popisu. Jednotlivé 

stránky byly opatřeny viditelnou tečkou. Stránka s jednou tečkou byla určena 

nejmenším, se dvěma tečkami starším a se třemi tečkami nejstarším. Pokud se u čísla 

stránky nenacházela žádná tečka, byl obsah určen všem věkovým kategoriím.  

V únoru 2009 se označení opět změnilo a od té doby je až do současnosti stabilní. 

Čísla stran v zápatí stránek ve hřbetu jsou umístěna do barevných čtverečků. Zelená 

výplň označuje společné stránky, modrá znamená, že jde o část časopisu, která je 

zaměřena na mazánky, červená patří mazákům a žlutá borcům. 

Stránkám určeným pro děti chodící do 1.–4. třídy přiřazuje redakce rubriky: Komiks 

pro nejmenší, Luštění a Liturgická stránka pro nejmenší.  

Pro mazáky, chlapce z 5.–9. třídy, jsou určeny pravidelné rubriky: Duchovní slovo 

pro střední věkovou kategorii, Zajímavosti a Ministrování s Ferdou Kuliferdou. Pro tuto 

věkovou skupinu se ještě pravidelně střídají rubriky: Sport, Moderní světec, Hurá za 

ním, Co dokáže počítač, rubrika Nej a pětkrát do roka je navíc zařazen Fotopříběh. 
                                                 
30 SC, čl. 19. 
31 REDAKCE. Tarsicius se nám vybarvuje. Tarsicius 2004, roč. 8, č. 1, s. 2. 
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Pro nejstarší středoškolské borce pravidelně patří rubriky: Duchovní slovo pro 

nejstarší, Co mi vrtá hlavou, Povolání, Liturgie pro nejstarší a Komiks. Dále zde 

alternují rubriky: Cestománie, Astronomie, Meteorologie, Apologetika, příp. stránka se 

Zajímavostí. 

Na následujících stranách se budeme věnovat analýze jednotlivých rubrik, které 

v časopise Tarsicius najdeme. Zaměříme se především na ročník 2014. V časopise 

nejsou rubriky odlišovány názvem, avšak redakce jejich pojmenování používá a nám je 

pro vypracování této práce sdělila. V časopise Tarsicius se celkem nachází dvacet devět 

rubrik. Některé z nich jsou přítomny v každém čísle, jiné jednou za dva měsíce, některé 

lze najít pouze nepravidelně až výjimečně.  

1.2.2. Titulní strana 

Struktura titulní strany byla jednotná od listopadu 2008 do listopadu 2015. 

Dominoval jí logotyp32 Tarsicius s podtitulem „pro kluky u oltáře“ umístěný u pravého 

horního okraje stránky. V hlavičce v levém horním rohu byl vždy uveden ročník, číslo a 

měsíc vydání včetně webové stránky časopisu a informaci o neprodejnosti periodika. 

Titulní fotografie nebyly umístěny na spad, ale zabíraly zhruba 80 % plochy. Zbytek 

titulní stránky byl čistě bílý. Použité fotografie většinou odpovídaly ročnímu nebo 

liturgickému období. Tam, kde nebyla spojitost s žádným obdobím, odkazovala titulní 

stránka na článek uvnitř časopisu.33 Na každé titulní stránce bylo možno nalézt odkazy 

na články uvnitř. Byly použité různé řezy fontů.34 

Od prosince 2015 fotografie zabírala celou stránku a logotyp byl umístěný do horní 

levé části. Do pravé horní části se přesunuly výše zmíněné údaje o časopise.35 Od ledna 

2017 nacházíme na titulní stránce nové logo časopisu.36 

Nová forma je více dynamická a umožňuje hlubší propojení názvu časopisu s titulní fotografií. 

V obnoveném logu si můžete všimnout dvou naznačených svíček, které odkazují k našemu 

hlubokému zájmu o liturgii. Bohoslužba je pramenem a vrcholem činnosti Církve a v každém 

                                                 
32„Logo je specifický grafický symbol, který identifikuje firmu, obchodní značku nebo produkt. Tento 

grafický symbol doplněný o text se nazývá logotyp.“ Co je to logo a logotyp? [2017-03-22]. 
<http://www.mirec.cz/cs/grafika-navrhylogotypu-cojetologotyp/>. 

33 Výjimkou v roce 2014 je květnové vydání s automobilem a červnové číslo s cyklistou. Srov. 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 1. Srov. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6, s. 1. 

34„Řez písma je varianta základního typu písma, užívá se pro vyznačování vybrané části textu tak, aby 
se od zbytku textu nějak odlišila. Nejčastější řezy písma jsou tučné písmo nebo kurzíva.“ Řez písma 
[2017-03-22]. <http://it-slovnik.cz/pojem/rez-
pisma/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp>. 

35 V červnovém čísle roku 2016 byl vypuštěn údaj o ročníku a číslu. Srov. Tarsicius 2016, roč. 20, č. 
6, s. 1. 

36 Podtitul byl rozšířen na „Časopis pro kluky u oltáře“. 
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vydání naleznete mnoho článků věnovaných právě liturgii. Plameny svíček jsou také znamením 

světla, které se rozsvítilo v našich srdcích, světla, které nás zavazuje k jeho šíření, světla 

rozžehlého na Golgotě.37 

1.2.3. Mariánské okénko 

Církev se zvláštní láskou uctívá „blahoslavenou bohorodičku Marii, která je 

nerozlučně spjata s vykupitelským dílem svého syna. V ní církev obdivuje a chválí 

nejvznešenější plod vykoupení. V ní jako v čistém obraze s radostí nazírá to, čím sama 

touží a doufá zcela být.“38 

S mariánskou tématikou se můžeme v Tarsiciovi setkávat od roku 2001, tehdy pod 

názvem Sloupek Neposkvrněné jej zpracovával Jakub Kříž. Od posledního čísla roku 

2003 píše články této rubriky P. Marek Miškovský, kněz pražské arcidiecéze.  

Inspirace mariánskou tématikou je však často velmi volná a často omezená jen na 

závěrečnou invokaci. Spíše sleduje aktuální průběh liturgického roku.39„Slavením 

jednotlivých tajemství křesťanského vykoupení, zvláště velikonočního tajemství,“ má 

vzrůstat „zbožnost věřících.“40 

Rubrika není psána katechismovou formou, ale čtivým a pro mladé kluky 

přiměřeným způsobem. Nachází se na straně dva, kde je jí věnována polovina strany.41 

Přestože by jí více odpovídalo označení např. Duchovní okénko, budeme se v této práci 

držet tradičního označení redakce.  

1.2.4. Duchovní slovo biskupů 

Od osmého čísla z roku 1998, v němž pozdravil čtenáře královéhradecký biskup 

Karel Otčenášek, mohou ministranti číst texty českých a moravských biskupů 

pravidelně. 

V ročníku 2014 ve svých příspěvcích otevřeně mluví o poznání svého povolání,42 o 

kněžském vzoru,43 o aktuálním dění v církvi44 či o svých zkušenostech.45 Nalezneme je 

na straně dva. 

                                                 
37 REDAKCE. Do nového roku s novým logem. Tarsicius 2017, roč. 21, č. 1, s. 3. 
38 SC, čl. 103. 
39 Témata roku 2014 například Velikonoce (srov. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3), slavnost Těla a Krve 

Páně (srov. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6) či Vzpomínka na věrné zemřelé (srov. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 
11). 

40 Srov. SC, čl. 107. 
41 V roce 2014 se Mariánské okénko nacházelo v horní polovině strany. Od prosince 2014 se rubrika 

přesunula na spodní polovinu strany dvě. 
42 BAXANT, Jan. Když nepůjdeš ty, tak kdo? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 2. MALÝ, Václav. 

Umět říci Ano. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3, s. 2. HERBST, Karel. Až se ozve, nedělej, že neslyšíš 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 2. RADKOVSKÝ, František. Modli se a uč se. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 
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1.2.5. Tiráž, obsah a pozvánky 

Tiráž a zpravidla i obsah46 a pozvánky na akce najdeme na straně tři.47 Tiráž 

obsahuje obvyklé údaje: název časopisu, ročník, číslo, datum vydání, datum uzávěrky 

soutěží, periodicitu, náklad, vydavatel časopisu, IČO, web, e-mailové adresy, jméno 

šéfredaktora, jména členů redakčního týmu, zdroj titulní fotografie, jména 

spolupracovníků, ISSN, číslo účtu, informaci o nákladu na jeden výtisk včetně 

poštovného. 

1.2.6. Vědomostní soutěž Král kvízů 

Vědomostní soutěži bylo v tištěném časopise dříve věnováno hodně prostoru. Od 

ledna 2003 se soutěž přemístila na internet. Otázky tak naleznou soutěžící běžně na 

webu po registraci a po přihlášení, zřídka i v tištěném vydání. Celkové vyhlášení 

výsledků Krále kvízů se objeví vždy v papírové podobě většinou na straně tři.  

1.2.7. Téma čísla 

Na dvoustraně čtyři a pět je zařazené vždy Téma, a protože je Tarsicius křesťanský 

časopis pro chlapce, hlavní téma se zaměřuje na podporu v jejich lidském a duchovním 

dozrávání. 

V roce 2014 se často věnuje tématům chlapeckým, a ne ryze křesťanským. Šestkrát 

najdeme zajímavá témata, která se netýkají přímo křesťanské formace, ale mohou 

chlapce motivovat.48 Ve třech číslech ročníku 2014 naopak nacházíme jasně křesťanská 

                                                                                                                                               

6, s. 2. LOBKOWICZ, František Václav. Mohl bys přece ty! Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 2. 
GRAUBNER, Jan. Vše je jednoduché, když člověk říká Bohu Ano. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11, s. 2. 

43 VOKÁL, Jan. Nejde o výkony a veliké činy. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 2. 
44 HUČKO, Ladislav. Ad limina apostolorum. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 2. 
45 ESTERKA, Petr. Jděte do celého světa. Tarsicius 2014, roč. 18., č. 7-8, s. 2. PAĎOUR, Jiří. Půjdem 

spolu do Betléma. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 9, s. 2. CIKRLE, Vojtěch. Nebojme se Bohu vyprávět, čím 
žijeme. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 12, s. 2. 

46 V roce 2014 není obsah vůbec uveden v dubnovém čísle, v prázdninovém speciálu a v prosincovém 
čísle. 

47 Výjimkou je prázdninové dvojčíslo, kdy se na třetí straně nachází už článek Štěpána Smolena 
patřící rubrice Hurá za ním. Smolen, Štěpán. Z Prachatic až k Niagáře patřící. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 
7–8, s. 3. 

48 Jedná se například o rozhovor s pilotem letadla Pavlem Kubáčem (POSPÍŠIL, Štěpán. Pracuji 
v kanceláři s nejkrásnějším výhledem. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 7–8, s. 4–5.), rozhovor se studentem a 
nadějným kuchařem Martinem Škodou (REDAKCE. Škoda nevařit! Vařte se škodou. Tarsicius 2014, 
roč. 18, č. 5, s. 4–5.). V lednovém čísle P. Pavel Gábor SJ, Ph.D. z vatikánské observatoře přináší 
informace o fyzice (GÁBOR, Pavel. Otevřená kniha přírody. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 4–5.). 
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témata.49 Téma v červnovém čísle je věnováno vztahům a v březnovém vydání je otištěn 

rozhovor s Filipíncem, který se věnuje sociální práci.  

1.2.8. Komiks pro nejmenší 

Druhá dvoustrana patří nejmladším čtenářům. Jedná se o komiks, který píše trvalý 

jáhen ostravsko-opavské diecéze Josef Janšta. Kreslila jej Iva Fukalová z Diecézního 

katechetického centra v Brně. Po jejím úmrtí50 převzal tuto roli od dubnového čísla roku 

2016 Josef Tichý. Příběhy pojednávají o problémech malých kluků, s nimiž se setkávají 

ve škole, v kostele i mimo něj. Téměř v každém dílu vystupuje postava kněze. Snaží se 

v chlapcích podpořit zájem o ministrování, chlapeckou partu, touhu konat dobro apod. 

V popsané podobě nacházíme v časopise komiksy pro nejmenší od prosince 2009. 

1.2.9. Luštění 

Strana osm obsahuje různá bludiště, hádanky, hledání rozdílů, vtipy, vyhlášení 

soutěže o zaslaný vtip a vyhlášení vylosovaného nového odběratele apod. Rubrika 

Luštění je součástí každého čísla a je věnována také nejmladším – mazánkům. 

1.2.10. Liturgická stránka pro nejmenší 

Uvedenou rubriku mohli čtenáři Tarsicia poprvé spatřit v prosinci 2009, kdy došlo 

k úpravě celé koncepce časopisu. Během předcházejících změn pasáže zaměřené na 

slavení liturgie totiž z časopisu zcela vymizely, ale redakce se shodla, že liturgická 

formace má tvořit součást ministrantského časopisu, proto vznikly tři liturgické rubriky, 

a to zvlášť pro každou věkovou kategorii.  

Na straně devět se kněz brněnské diecéze P. Jiří Brtník v Liturgické stránce pro 

nejmenší snažil vysvětlit čtenářům, jak si osvojit duchovní život a liturgické znalosti. 

Od zářijového čísla 2014 ho vystřídal Jiří Dyčka z Blanska, toho času student 

Teologického konviktu v Olomouci připravující se na kněžství za brněnskou diecézi. 

Výklad doplňovaly ilustrace od Ivy Fukalové – její kresby tvořily jednotící prvek čtyř 

                                                 
49 HORÁK, Bedřich. Jak číst Bibli. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 12, s. 4–5. REDAKCE. Pavel VI. Papež 

koncilu bude ratifikován. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 4–5. REDAKCE. Svatí papežové. Tarsicius 
2014, roč. 18, č. 4, s. 4–5. 

50 Iva Fukalová kreslila do Tarsicia již od roku 2002. Dne 20. února 2016 v době psaní této práce 
zemřela na rakovinu v 58 letech svého pozemského života. Srov. REDAKCE. Rozloučení. Tarsicius 
2014, roč. 18, č. 4, s. 8. 
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po sobě jdoucích stran.51 Devátá strana obsahuje také program dětského vysílání Rádia 

Proglas s názvem Barvínek. 

1.2.11. Barvínek 

V rámci dobré spolupráce mezi křesťanskými médii již několik let časopis Tarsicius 

zveřejňuje program měsíčního vysílání dětského programu rádia Proglas s názvem 

Barvínek. Toto políčko nemá své pravidelné místo v časopise. V ročníku 2014 ho 

nejčastěji najdeme na straně osm nebo devět. Rádio Proglas vysílá každý měsíc 

upoutávku na aktuální číslo Tarsicia.  

1.2.12. Vtipy 

Rubrika Vtipy se objevila poprvé již ve třetím čísle časopisu, ještě nazývaného 

Ministrantský bulletin. Vtipy tvořily samostatnou rubriku s názvem Máme rádi legraci. 

Od října 2010 se vtipy nacházejí rozptýleně v celém časopise. „Redakce se snaží vtipy 

zpestřovat náročnější celostránková témata a inspiruje čtenáře hledající vtipy, aby si 

celý časopis prolistovali.“52 Vtipy zasílají čtenáři, každý měsíc se losuje z těch, které 

byly otisknuty, a vylosovaný čtenář vyhrává drobnou odměnu. Vyhlášení vylosovaného 

výherce a vybídka čtenářů k zasílání vtipů je v každém čísle Tarsicia v modrém 

rámečku označeném nápisem Vtipálek. Tento rámeček najdeme nejčastěji na straně osm 

nebo devět. Vtipy se od ostatního textu odlišují červeným orámováním a často také 

usměvavými emotikony v blízkosti textu. Jejich počet se vždy pohybuje okolo pěti. 

1.2.13. Slosování objednávek 

Rubrika Slosování objednávek je malý rámeček informující čtenáře, že si Tarsicia 

mohou objednat a noví odběratelé budou poté zařazeni do slosování o výhru, většinou 

knihu. Na tomto místě je uveden také odběratel, který byl vylosován minulý měsíc. 

Umístění upozornění i výsledků se objevuje na různých stranách časopisu. 

1.2.14. Duchovní slovo pro střední věkovou kategorii 

Od strany deset následují stránky pro chlapce navštěvující 5.–9. třídu. Nachází se zde 

Duchovní slovo pro střední věkovou kategorii, tedy slangem časopisu „Duchovní slovo 

pro mazáky“. Článek je umístěn v horní polovině strany. Píše ho jáhen Josef Janšta a 
                                                 
51 Po úmrtí Ivy Fukalové se její obrázky na této stránce občas objevují i nadále. „A protože si její 

rodina přeje, aby její kresby žily dál, budete se s těmi, které máme k dispozici, na stránkách Tarsicia 
setkávat i v dalších číslech.“ Srov. REDAKCE. Rozloučení. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 8. Ivu 
Fukalovou nahradili Jiří Vančura a ilustrátorka Anke.  

52 Rozhovor se šéfredaktorem Tarsicia MgA. Štěpánem Pospíšilem 15. března 2017. 
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ilustrace vytváří Jiří Vančura z Kolína, který s časopisem Tarsicius spolupracuje již od 

konce roku 2002.  

1.2.15. Zajímavosti 

V dolní polovině strany deset se rozprostírá rubrika Zajímavosti. V roce 2014 se 

bohoslovec Zdeněk Drštka z olomouckého semináře a od června 2014 jáhen brněnské 

diecéze v této části věnuje dokumentům Druhého vatikánskému koncilu. V dalších 

číslech je tato část strany věnována nabídkám nových křesťanských knih pro děti a 

mládež či vyhlášení soutěže.  

1.2.16. Rubrika Nej 

Na straně jedenáct mohou čtenáři od února 2009 nalézat texty většinou o 

nejrůznějších krásách přírody od Josefa Lavičky. Rubrika se v časopise objevuje jednou 

za dva měsíce. V roce 2014 ji tvoří především pasáže o přírodních zajímavostech, 

doplněné fotografiemi. V námi sledovaném ročníku nacházíme témata Řeky a jezera, 

Pouště, Moře a oceány, Hory a pohoří. Výjimkou je únorové číslo věnované Deskovým 

hrám. 

1.2.17. Hurá za ním 

Rubrika Hurá za ním se střídá s rubrikou Nej a vychází každý druhý měsíc. V roce 

2014 ji psal bohoslovec pražského semináře a od konce července jáhen litoměřické 

diecéze Štěpán Smolen. Jedná se o pojednání o světci. Název „Hurá za ním“ vybízí 

k následování jeho příkladu. Časopis se i tímto způsobem snaží čtenáře nenásilně a 

s použitím srozumitelného jazyka formovat, když jim předkládá pozoruhodné vzory. 

Zmíněná nenásilnost a srozumitelnost je zajištěna humorným, ale nikoli výsměšným 

podáním Štěpána Smolena. Úsměvnost strany podtrhuje ilustrace z dílny Heleny 

Filcíkové. V námi sledovaném roce jsme se mohli seznámit se svatým Benediktem 

z Nursie, Kamilem de Lellis, Charlesem Foucaldem nebo s blahoslavenými Františkem 

a Hyacintou z Fatimy. 

Autor textu svůj přístup k pravidelným příspěvkům charakterizoval následovně:  

Tarsicia jsem dřív znal jen letmo, občas jsem jím prolistoval, ale neodebíral jej. Od té doby, co 

tam píšu o svatých, se musím častěji zamýšlet nejen nad svatostí, ale i nad tím, jak pro ni 

nadchnout současné mladé. Musím se cvičit v tom, jak říkat věci stručně, srozumitelně a vtipně.53 

                                                 
53 Dopis Štěpána Smolena Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 12. dubna 2016. 
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1.2.18. Ministrování s Ferdou Kuliferdou 

Ministrování s Ferdou Kuliferdou je určeno pro střední věkovou skupinu, tedy pro 

mazáky. V námi sledovaném roce 2014 rubrika zvlášť odpovídala 30. článku konstituce 

Sacrosanctum Concilium: „V zájmu aktivní účasti je důležité získat lid pro recitování 

aklamací a odpovědí a pro zpěv žalmů, antifon a písní; jde i o správné chování, gesta a 

držení těla.“54 Autor Jan Lukeš, bohoslovec královéhradecké diecéze, se totiž věnoval 

vysvětlování průběhu mše svaté, postojů při mši, Velikonocům a ke konci roku začal 

podrobně probírat knihu Kancionál, v čemž pokračoval i v roce 2015. Rubrika je bohatě 

ilustrovaná kolínským ilustrátorem Jiřím Vančurou. 

1.2.19. Sport 

Části věnované sportu můžeme nepravidelně nalézt od prvních čísel časopisu.55 

Sportu patří místo na straně třináct, kde se střídá s rubrikou Co dokáže počítač. 

Označena je červenou kostičkou, tedy je tedy určena pro mazáky. V sledovaném 

ročníku 2014 můžeme nalézt články o Křesťanské amatérské hokejové lize (KAHL), 

Base Jumpingu, Zlaté tretře, NHL, olympijských hrách v Soči a akrobatickém lyžování. 

Rubriku píše učitel tělesné výchovy Petr Lukeš z Nového Města nad Metují.  

1.2.20. Co dokáže počítač 

Jedná se o rubriku, která se v časopise objevovala také již od začátku. V roce 2014 ji 

píše fotograf, redaktor a obrazový editor Tarsicia Zbyněk Pavienský z Maršovic u 

Jablonce nad Nisou. Věnuje se tématům Twitter, parametrům při výběru nového 

telefonu, novým technologiím jako jsou například chytré brýle, boty Nike+ měřící 

výkon sportovce a elektronické tetování. Jedná se spíše o technickou stránku sledující 

nejnovější trendy v oblasti technologií, doplněnou fotografiemi nebo volně šiřitelnými 

obrázky z webu Wikimedia Commons. 

1.2.21. Fotopříběh 

První fotopříběh se v Tarsiciovi objevil v roce 2005, ještě v době černobílého tisku 

uvnitř. Jednalo se o celoroční příběh na pokračování, fotoseriál, který začínal v lednu a 

končil v prosinci. Fotoseriál obsahovalo každé číslo a zabíral dvě strany časopisu, 

tvořilo ho většinou osm fotografií doprovázených několika větami textu. Od roku 2008 

se fotopříběhy vytvářejí novou formou – pět fotopříběhů za rok, asi 50 fotografií 

                                                 
54 SC, čl. 30. 
55 V roce 1999 kupříkladu nacházíme seriál Abeceda sportu. 
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v každém čísle, jimiž je příběh vykreslen a doplněn krátkými dialogy, které mají herci 

v tzv. „bublinách“. Příběhy na sebe nenavazují, každý je vždy v témže čísle ukončen.  

Fotopříběh se nachází na stranách čtrnáct až sedmnáct a je označen červenou barvou, 

tedy je určen pro chlapce z druhého stupně základních škol. Scénář vymýšlí fotograf 

Zbyněk Pavienský. Obsahově se soustředí na dobrodružství, výchovu, akční prvek či 

vztahy. 

Při realizaci Fotopříběhu redakce vytipuje živou farnost v naší republice, osloví 

tamního duchovního správce, společenství mladých, ministrantů apod. S nimi se poté 

domluví na scénáři a všech náležitostech (rekvizity, místo focení, …). Pak se za nimi do 

jejich farnosti vypraví fotograf Zbyněk Pavienský a producent Jan Lukeš. Jeden 

fotopříběh se průměrně fotí pět hodin. Později fotograf vybere nejlépe nafocené snímky, 

dopíše dialogy do zmíněných „bublin“ a po přečtení redaktory a korektory se fotografie 

a text předávají sazečovi.56 

1.2.22. Moderní světec 

Rubriku s názvem Moderní světec najdeme v ročníku 2014 ve třech číslech. Je 

označena žlutým čtverečkem, tedy pro nejstarší skupinu – středoškoláky. Dvakrát se 

objevila na straně čtrnáct a v říjnovém čísle s mimořádně zařazeným fotopříběhem až na 

straně osmnáct. Autor Petr Janšta seznamuje čtenáře většinou se světci z moderní 

doby.57 

                                                 
56 V námi sledovaném roce 2014 jsme se v lednovém fotopříběhu setkali se společenstvím mládeže 

z Nového Města nad Metují. Děj měl čtenáře přivést k přemýšlení nad povoláním, cestou ke kněžství, 
darem života, motivem sebevraždy. Srov. PAVIENSKÝ, Zbyněk. Mám na to? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 
1, s. 14–17. Březnový Fotopříběh nás zavedl do prostředí letního tábora a byl focen na farním táboře 
v Mastech u Dobrušky s dětmi z farnosti Nový Hrádek. Srov. PAVIENSKÝ, Zbyněk. Náčelník Tarsicius 
2014, roč. 18, č. 1, s. 14–17. V květnovém vydání vystupovali společenství mladých z Kutné Hory. Srov. 
PAVIENSKÝ, Zbyněk. Poklad. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 14–17. V zářijovém čísle výjimečně 
nevidíme fotopříběh, který byl až o měsíc později, v říjnovém vydání. Zavedl nás na Vysočinu do města 
Přibyslav, kde proběhlo focení s místními mladými. Srov. PAVIENSKÝ, Zbyněk. Nevěřící Tomáš. 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 14–17. Listopadové číslo se fotilo v Ostravě-Třebovicích s tamním 
společenstvím mladých. Jednalo se o dobrodružný příběh, v němž mladí pátrali po zloději, který kradl 
v kostele. Srov. PAVIENSKÝ, Zbyněk. Stopa. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11, s. 14–17. 

57 V únorovém vydání Tarsicia psal o šestadvacetileté dívce Pierině, která byla zabita v roce 1957, kdy 
bránila svoji čistotu. Kromě toho žila ctnostným životem a živila svým platem osm sourozenců. Již o 
30 let později, v roce 1987, ji prohlásil papež Jan Pavel II. za blahoslavenou. Srov. JANŠTA, Petr. 
Nejkrásnější lilie, která kdy kvetla v našem údolí. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 14. Červnová čtrnáctá 
stránka přinesla příběh „Svatá královna“, která byla prohlášena za blahoslavenou právě v roce vydání 
tohoto časopisu, 25. ledna 2014. Jedná se o sicilskou královnu Marii Kristýnu Savojskou. Zemřela 
v pouhých 23 letech v roce 1836. Srov. JANŠTA, Petr. Svatá královna. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6, s. 
14. V říjnovém vydání Petr Janšta seznámil čtenáře s „létajícím patronem studentů“, svatým Josefem 
Kopertinským. Ač žil v 17. století a v 18. století byl prohlášen za blahoslaveného a svatořečeného, 
nejedná se tedy o „moderního světce“, světce poslední doby, autor se rozhodl přiblížit chlapcům člověka, 
kterému příliš nešla škola, ale měl velikou důvěru v Hospodina a, jak autor uvádí, Jan Pavel II. ho označil 
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1.2.23. Apologetika 

Ve stejných číslech jako rubrika Moderní světec se nachází také rubrika Apologetika. 

Název se ale na stránkách poněkud překvapivě neobjevuje, známe jej pouze ze sdělení 

redakce. V této části určené pro nejstarší čtenáře se autoři snaží vyložit některé otázky, 

které mohou klást věřícím lidem jejich kamarádi nebo spolužáci. Apologetika má 

poskytnout informace a argumentaci ke konkrétnímu problému.58 Nacházíme ji na 

straně patnáct.59 

1.2.24. Duchovní slovo pro nejstarší 

Pravidelnou rubriku Duchovní slovo pro nejstarší nacházíme každý měsíc v horní 

polovině strany čtrnáct, šestnáct nebo osmnáct a je vždy označena žlutou barvou, tj. pro 

nejstarší. Střídají se zde tři redaktoři: kněz brněnské diecéze P. Jiří Kaňa z Blanska, P. 

Marek Miškovský, kněz pražské arcidiecéze, a Štěpán Pospíšil, šéfredaktor a zakladatel 

Tarsicia z Jablonce nad Nisou.  

1.2.25. Co mi vrtá hlavou 

Část Co mi vrtá hlavou je věnována odpovědím na otázky, které mohou posílat do 

redakce čtenáři. Nachází se zde vždy ilustrační snímek, otázka, křestní jméno autora 

dotazu – které redakce kvůli zachování anonymity vždy mění – věk a odpověď na 

otázku. Setkáváme se zde se širokou škálou otázek: snahou nalézt praktické řešení 

situace,60 liturgická témata61 i témata morální.62 Na otázky odpovídají téměř vždy kněží, 

kteří s redakcí spolupracují, P. Marek Miškovský, P. Jiří Kaňa, P. Alois Heger a další.  

                                                                                                                                               

za světce, který nevychází z módy. Srov. JANŠTA, Petr. Svatý Josef Kopertinský – létající patron 
studentů. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 18. 

58 V únorovém a červnovém čísle psal P. Pavel Gábor SJ, Ph.D. z vatikánské observatoře v Tusconu 
v Arizoně. GÁBOR, Pavel. Jak to bylo s Galileem. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 15. GÁBOR, Pavel. 
Církev zpátečnická a tmářská? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 15. V říjnovém čísle se samotná redakce 
věnovala tématu exorcismu. REDAKCE. Posedlost ďáblem. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 19. Z výčtu 
příkladů je patrné, že se jedná o témata závažnějšího charakteru, rubrika ve stručnosti nabízí poučený 
pohled na otázky související s vyznáním křesťanské víry a obsahuje relevantní informace. V tomto 
smyslu má pracovní označení Apologetika jisté opodstatnění: pasáže vybavují čtenáře argumentací. 

59 Výjimkou je říjnové číslo, kde kvůli mimořádnému zařazení fotopříběhu se dostala tato rubrika až 
na stranu osmnáct. REDAKCE. Posedlost ďáblem. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 19. 

60 POSPÍŠIL, Jiří. Kamarád pije alkohol, co s tím? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6, s. 16.  
61 DRŠTKA, Zdeněk. Popelec. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 16. 
62 SKOČOVSKÝ, Karel. Co je špatné na pornografii? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 18. 
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1.2.26. Povolání 

V pravidelné rubrice Povolání se střídají tři témata. První má za úkol čtenáře 

seznámit s osobností konkrétního kněze. Na četné žádosti čtenářů rubrika v roce 2014 

seznamovala ministranty též s řeholními řády.63 

V dalším měsíci přibližuje čtenáři život v semináři – střídá se Nepomucenum 

v Římě, olomoucký a pražský seminář.  

Třetí téma, které se zde pravidelně vyskytuje, je rozhovor s otcem rodiny.  

Rubrika se nachází většinou na straně sedmnáct nebo devatenáct. V těchto pasážích 

se redakce snaží chlapcům ukázat rozmanitost povolání, ale také radosti a starosti 

běžného života v kněžství a manželství. 

1.2.27. Cestománie 

Rubriku Cestománie nalezneme v námi sledovaném ročníku pětkrát. Stálým 

přispěvatelem je cestovatel Ondřej Havelka z Jablonce nad Nisou, který během svých 

cest po světě poznal Ježíše Krista a následně se nechal pokřtít v jablonecké 

římskokatolické farnosti.64 

Rubrika zahrnuje celou stranu dvacet a je doplněna řadou fotografií, které pořídil 

sám autor.65 

1.2.28. Astronomie 

Rubrika se nachází v každém druhém čísle na straně dvacet jedna. Autorem je 

František Jakubec, který přispívá do Tarsicia od září roku 2013 a je také autorem 

rubriky Rychlá kola. V roce 2014 se v Astronomii vystřídala témata: Meteorit?, Jak moc 

hvězdy září?, Sondy na Mars, Měsíc a Potkáme metr ve vesmíru?  

1.2.29. Meteorologie 

Rubrika Meteorologie se nachází v časopise stejně jako Astronomie od září roku 

2013. Strana a měsíc jsou u obou stejné. Označení stránky je žlutá barva, tedy pro 

                                                 
63 V únorovém čísle o řádu kapucínů hovoří Josef Cyril Komosný z komunity v Olomouci. LUKEŠ, 

Jan. Kapucíni s kapucí i bez kapuce, s legrací i bez legrace. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 17. 
V květnovém čísle nás redakce zavedla do Brna k františkánům, kde se o své svědectví života, víry a 
povolání podělil Jan Kapistrán Gajdoš. LUKEŠ, Jan. Františkáni, to jsou páni. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 
5, s. 17. Říjnové vydání je věnováno svědectví o životě Mons. Bohumila Koláře. BALÍK, Jan. Radostí je 
více než křížů. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 21. 

64 HAVELKA, Ondřej. Nezávislé cestování k víře. Tarsicius 2010, roč. 14, č. 6, s. 4–5. 
65 V roce 2014 se v rubrice objevují např. příspěvky HAVELKA, Ondřej. Malúla – místo, kde se dnes 

umírá pro víru v Krista. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 20. HAVELKA, Ondřej. Nejstarší megalitické 
stavby na světě. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3, s. 20. HAVELKA, Ondřej. Zeď nářků v Jeruzalémě. Místo 
Hospodinovy přítomnosti. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11, s. 20. 
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nejstarší čtenáře – středoškoláky. Autorem je Dominik Rubáš z Českého Dubu na 

Liberecku, který vystudoval Aplikovanou geografii, vydal již dvě publikace o přírodě 

na Liberecku a pracuje jako učitel na základní škole. Jeho nesplněným přáním bylo 

pracovat na Meteorologickém a hydrologickém ústavu v Praze. Meteorologie byla a je 

jeho koníčkem.66 

1.2.30. Liturgie pro nejstarší 

Rubriku píše kněz brněnské diecéze P. Zdeněk Drštka, který s Tarsiciem 

spolupracuje již 10 let. Jeho texty osvětlující liturgii najdeme například už v roce 2007. 

V ročníku 2014 se setkáváme s touto rubrikou na straně dvacet dva, když je v čísle 

přítomen Fotopříběh, a na straně osmnáct v číslech ostatních. Text je vždy doplněn 

ilustračním snímkem z liturgického prostoru, především z projektu Člověk a víra 

(www.clovekavira.cz). V námi sledovaném ročníku se autor věnuje velice podrobně 

svátostem. Z toho usuzujeme, že se autorovi daří naplňovat požadavky dokumentu 

Sacrosanctum Concilium: „Je velmi důležité, aby věřící snadno porozuměli svátostným 

znamením a snažili se často přijímat ty svátosti, které jsou ustanoveny k posilování 

křesťanského života.“67 

1.2.31. Komiks 

Redakce se přístupnou a poutavou formou komiksu snaží hovořit o nelehkých 

tématech a v uvedených případech sdělit náročnost doby, například ukázat ochotu pro 

Krista trpět a umírat. S komiksem z dílny Kristýny Plíhalové z Prahy, která v časopise 

vystupuje pod pseudonymem Czina, se v Tarsiciovi poprvé setkáváme v roce 2007. 

Námi sledovaný rok 2014 přinesl cyklus „Muži určeni k likvidaci“ s názvem Zde leží 

náš Spasitel. Jedná se o příběh mučedníka komunistického režimu, kněze 

královéhradecké diecéze P. Josefa Toufara. Autorka tomuto tématu věnovala devět dílů. 

Komiks o P. Toufarovi otiskl se svolením redakce i v letním čísle v roce 2015 diecézní 

časopis královéhradecké diecéze Adalbert při příležitosti uložení ostatků P. Toufara 

v Číhošti68 a nachází se také na internetových stránkách o mučedníkovi komunistické 

                                                 
66 V roce 2014 se objevují příspěvky. RUBÁŠ, Dominik. Tlak vzduchu a vznik větru. Tarsicius 2014, 

roč. 18, č. 1, s. 21. RUBÁŠ, Dominik. Vznik oblaků.Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3, s. 21. RUBÁŠ, 
Dominik. Teplota vzduchu. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 21. RUBÁŠ, Dominik. Povodeň a sucho. 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11, s. 21. RUBÁŠ, Dominik. Vznik srážek. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 9, s. 17. 

67 SC, čl. 59. 
68 PLÍHALOVÁ, Kristýna. Zde leží náš Spasitel. Adalbert 2015, roč. 25, č. 7–8, s. 15–24. 
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totality.69 Česká televize natočila příspěvek o vzniku tohoto komiksu v rámci 

Křesťanského magazínu.70 

Od října pak začal nový seriál s názvem „Ano, Pane, přijímám“ o oběti 

komunistického režimu padesátých let minulého století, sestře Marii Vojtěše 

Hasmandové.  

1.2.32. Rychlá kola 

Počátek této rubriky věnované automobilům nacházíme v prvním čísle roku 2002 na 

straně šestnáct, tehdy s názvem Rychlá auta. Autorem v té době byl Jan Macek 

z Jablonce nad Nisou, který až do roku 2008 Tarsicia sázel.71 V roce 2004 ho v psaní 

rubriky vystřídal František Jakubec, v té době šestnáctiletý ministrant z Prahy, nyní 

studuje na FAMU na katedře kamery. V roce 2014 se věnoval například značce Opel, 

ledoborci Polar Star, největšímu nákladnímu autu na světě Belaz 75710, českému 

traktoru Zetor Major apod. 

1.2.33. Letní speciál 

Před letními prázdninami vychází dvojčíslo, které má také většinou více stran a které 

je koncipované jinak než ostatní čísla. Nemá pravidelné rubriky a nazývá se Letní 

speciál.  

První Letní speciál vyšel v roce 2008. Původně měl Letní speciál dvacet osm stran, 

v roce 2011 pouhých dvacet a od následujícího roku do současnosti jich má dvacet čtyři. 

Vždycky se redakce snaží nalákat zajímavým tématem nebo přílohou.72 

                                                 

 69PLÍHALOVÁ, Kristýna. Zde leží náš Spasitel. [2016-03-08]. <http://www.joseftoufar.cz/perch/ 
resources/komikszdelezinasspasitelczina.pdf>. 

70Křesťanský komiks. Křesťanský magazín, vysíláno 1. března 2015. [2017-03-11] <http://www. 
ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/215562215600002/obsah/384289-krestansky-
komiks>. 

71 Úkolem sazeče je vkládat texty, fotografie a vytváření grafiky časopisu. Srov. Co je to polygrafie 
aneb, jak se dělá časopis. [2016-03-08] <http://www.medialnigrafika.cz/wp-
content/uploads/2015/06/prednaska _pro_ZS_web.pdf>. 

72 Letní speciál v roce 2008 byl věnován misiím. Uvnitř časopisu byla například i strategická misijní 
hra. Toto číslo bylo vytvářeno spolu s kanceláří Papežských misijních děl v České republice. V roce 2009 
bylo letní číslo zaměřeno na Policii České republiky a vzniklo ve spolupráci s ní. Časopis měl uvnitř i 
dvoustránkový fotopříběh na téma drogy, vystřihovánku modelu vrtulníku apod. Letní speciál 2010 byl 
zaměřen na téma hasiči. I zde jsme našli kromě zajímavých rozhovorů a informací také dva plakáty a 
fotopříběh na dvě strany. V roce 2011 bylo hlavním lákadlem šest stran vystřihovánek – model závodního 
tahače a letadla Boeing 737. V roce 2012 Letní speciál obsahoval přílohu hrací karty. V létě 2013 byla 
pro čtenáře Tarsicia připravena hra Život a putování Cyrila a Metoděje i jiné příspěvky zabývající se 
cyrilometodějskými oslavami 1150. výročí příchodu věrozvěstů a patronů Evropy na Velkou Moravu. 
Ročník 2014 zařadil nejdelší fotopříběh v historii Tarsicia, který zabíral osm stran. Nefotil jej fotograf 
Tarsicia Zbyněk Pavienský, ale sami farníci – především ministranti – z Brna-Židenic. V létě 2015 
Tarsicius putoval se svými čtenáři na osmi dvoustranách po diecézích v naší republice, kde se redaktoři 
snažili upozornit na zajímavosti z různých krajů, aby si ministranti mohli se svými rodiči naplánovat 
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1.3. Redakční knowhow Tarsicia 

V další části zmapujeme složení redakčního týmu i dalších přispěvatelů. Popíšeme 

styl jejich práce i distribuce ke čtenářům. Uvedeme počet odběratelů v jednotlivých 

letech a v diecézích. Na závěr popíšeme financování časopisu. 

1.3.1. Redakce a styl její práce 

Redakční tým tvoří čtyři pracovníci v profesích šéfredaktor, produkční, fotograf a 

sazeč, kteří jsou za svou práci placení. Přibližně čtyřikrát do roka se konají velké 

porady, při kterých se sejde redakční rada ve složení šesti lidí, která plánuje obsah 

jednotlivých čísel ročníku. 

Pro časopis Tarsicius je specifické, že má široký okruh redaktorů, přibližně kolem 

dvaceti, kteří pravidelně přispívají a svou činnost vykonávají bez nároku na honorář.  

Protože do redakce Tarsicia přicházelo množství dopisů od děvčat, ve kterých 

žádaly, aby existoval také časopis pro ně, vznikl v roce 2005 časopis pro dívky IN!. V té 

době v rámci úspor a efektivnosti byly propojeny redakce, administrativní zajištění 

časopisů, ekonomika, distribuce apod. Od té doby zaštiťuje výrobu a distribuci obou 

časopisů Vydavatelství IN s.r.o., které sídlí spolu s šéfredaktorem a produkční Tarsicia 

v Jablonci nad Nisou na faře ve třech podkrovních kancelářích. Pro balení časopisů 

využívají ještě jednu místnost v suterénu. Fotograf a sazeč pracují z domova. 

Šéfredaktorem Tarsicia je po celou dobu vydávání časopisu Štěpán Pospíšil, který je 

zároveň jednatelem Vydavatelství IN s.r.o. a programátorem obou redakcí. 

Funkci produkční Tarsicia zastává od února 2011 Marika Pavienská z Maršovic u 

Jablonce nad Nisou, která má na starosti koordinaci článků a termínů s jednotlivými 

redaktory, ilustrátory, fotografem. Řídí jejich vzájemnou spolupráci a nese odpovědnost 

za včasné vydání čísla. Před ní zastávala tuto funkci Lucie Pánková a Martina 

Kupcová.73 

Fotografem Tarsicia je Zbyněk Pavienský. Jeho úkolem je pořizování snímků a 

vyhledávání fotografií do obou časopisů. Zároveň pracuje jako odborný obrazový 

editor.  

                                                                                                                                               

prázdninový výlet. „Pro ukrácení dlouhé chvíle u vody“ nabídla redakce křížovky a rébusy, některé z nich 
soutěžní o atraktivní ceny. V roce 2016 se jednalo o Rytířský speciál, který obsahoval pětistránkový 
komiks. 

73 Žena vnáší mezi převážně mužské autory jiný pohled. Současná produkční je navíc matka 
devítiletého syna, což je věková skupina, pro kterou začíná být Tarsicius zajímavý. 
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Sazbu časopisu provádí aktuálně Petr Hudeček z Liberce a tisk obou časopisů 

probíhá v tiskárně V&H Print Hlávko s.r.o. v Novém Městě nad Metují.  

Časopis je expedován v Jablonci nad Nisou, kde se také balí do průhledné fólie. 

1.3.2. Okruh přispěvatelů 

Přispěvatelé jsou z Čech, Moravy i Slezska. Často jde o dlouhodobé 

spolupracovníky, kteří pravidelně píší do své rubriky, mnozí již několik let. Podrobně 

jsme se rozboru rubrik věnovali v podkapitole 1.2. Velká část autorů jsou kněží, někteří 

z nich začali své články publikovat v časopise Tarsicius už za bohosloveckých studií a 

nyní jako kněží pokračují. Do časopisu přispívá také celá řada laiků. 

Časopis pro ministranty od prvních čísel obsahuje příspěvky od biskupů. Ti se 

s ministranty setkávají především během svých návštěv ve farnostech a jsou si vědomi, 

že právě z ministrantů je nemálo těch, které si Bůh posléze povolává ke kněžství a 

k zasvěcenému životu. 

1.3.3. Ilustrátoři 

Ze začátku do Tarsicia přispívalo několik ilustrátorů, většinou se jednalo o studenty a 

svou činnost vykonávali zdarma. V současné době přispívají do časopisu čtyři ilustrátoři 

a všichni dostávají malý honorář. Pro nejmladší kreslila Iva Fukalová, kterou po její 

smrti od dubnového čísla 2016 nahradil Josef Tichý z Jablonce nad Nisou. Po domluvě 

s rodinou se její ilustrace mohou v časopise používat i nadále.74 Mnoho kreseb 

v časopise nalezneme od kolínského ilustrátora Jiřího Vančury, Komiks pro nejstarší 

vytváří Kristýna Plíhalová z Prahy a jednou za dva měsíce je v časopise i kresba od její 

matky Heleny Filcíkové taktéž z Prahy. 

1.3.4. Balení a distribuce 

Zpočátku časopis balila na faře v Jablonci nad Nisou skupina lidí z farnosti. Od 

března 2001 balila časopis firma Amis Servis s.r.o. v Praze, poté v krátkém mezičase 

Postservis České pošty, až nakonec v roce 2006 si pořídilo Vydavatelství IN s.r.o. svůj 

vlastní balicí stroj. Od ledna 2006 se tak distribuce časopisů Tarsicius a IN! koná opět 

ve vlastní režii. 

                                                 
74 Viz REDAKCE. Rozloučení. Tarsicius 2016, roč. 20, č. 4, s. 8. 
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Vydavatelství má od té doby možnost získat různé pravidelné nebo příležitostné 

zakázky na distribuci různých tiskovin. V současné době se jedná například o profesní 

časopis Sklář a keramik nebo regionální měsíčník Rychnovský zpravodaj. 

1.3.5. Počet výtisků časopisu Tarsicius 

Časopis Tarsicius vychází aktuálně 11x ročně, výtisky jsou rozesílány všem, kdo o 

zasílání Tarsicia mají zájem. 

ČASOPIS TARSICIUS – NÁKLADY – VÝTISK75 

březen 1997 200 ks76  leden 2008 4 400 ks 

březen 1998 600 ks  leden 2009 4 500 ks 

leden 1999 1 000 ks  leden 2010 4 700 ks 

leden 2000 1 000 ks  leden 2011 4 700 ks 

leden 2001 1 100 ks  leden 2012 4 800 ks 

leden 2002 1 300 ks  leden 2013 4 900 ks 

leden 2003 3 100 ks  leden 2014 4 800 ks 

leden 2004 3 500 ks  leden 2015 4 600 ks 

leden 2005 3 800 ks  leden 2016 4 600 ks 

leden 2006 4 000 ks  leden 2017 4 600 ks 

leden 2007 4 200 ks    

Od vzniku časopisu náklad rostl až do roku 2013, kdy dosáhl vrcholu – 4 900 

výtisků. Poté náklad mírně klesal. Poslední tři roky stagnuje na 4 600 ks výtiscích. 

                                                 
75 Údaje o počtu výtisků nalezneme v tiráži časopisu.  
76 V roce 1997 se časopis ještě jmenoval Ministrantský bulletin.  

ČASOPIS TARSICIUS - POČET VÝTISKŮ
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Vzrůst byl vždy poměrně pozvolný, s výjimkou ledna 2002 a 2003, kdy za pouhý rok 

vzrostl více jak dvojnásobně, z 1 300 ks na 3 100 ks. V roce 2002 se podařilo totiž více 

proniknout na Moravu, proto prázdninové číslo 2002 vyšlo již v nákladu 2 500 ks a 

vánoční číslo v počtu 2 700 ks. Od roku 2009 se drží náklad na podobné úrovni. 

Náklad může být tak vysoký i díky tomu, že časopis mohou odebírat i ti, kteří 

finančně nepřispěli na jeho vydávání a dostávají jej bezplatně. V několika kusech, 

někdy i desítkách ho odebírají do některých farností, kde ho pak dávají svým 

ministrantům jako dárek za jejich ministrantskou službu. Někde jsou časopisy 

v sakristiích volně k dispozici pro ministranty buď jenom k přečtení na místě, nebo si je 

mohou vzít domů. Podpora některých kněží je veliká.  

1.3.6. Zájem o časopis Tarsicius v jednotlivých diecézích 

Jak ukazují výše uvedené údaje, tři pětiny čtenářů má časopis Tarsicius na Moravě, 

v září 2015 to bylo přesně 2 680 ks (60,3 %). Hranici 1 000 čísel do diecéze překonává 

pouze diecéze brněnská s 1 012 výtisky. Za brněnskou a olomouckou diecézí zaostávají 

české diecéze královéhradecká a pražská téměř dvojnásobně, ostatní ještě více. 

Za zajímavé zjištění můžeme pokládat skutečnost, že v litoměřické diecézi, která je 

mírou religiozity77 a počtem ministrantů srovnatelná s plzeňskou diecézí, je odebíráno 

třikrát více časopisů. Domníváme se, že důvodem je skutečnost, že tento časopis vznikl 

v Jablonci nad Nisou, který se nachází v litoměřické diecézi, kde také začínal jako 

                                                 
77 Průměrný počet pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb v roce 2014 byl v litoměřické 

diecézi sečten na 11 403 a v plzeňské diecézi na 10 526. Srov. Biskupové se v Praze sešli na 100. 
zasedání ČBK [2016-10-05]. <http://www.cirkev.cz/archiv/150123-biskupove-se-v-praze-sesli-na-100-
zasedani-cbk>. 

ČASOPIS TARSICIUS – ODBĚRY DLE DIECÉZÍ (ZÁŘÍ 2015) 
České diecéze Moravské diecéze Slovenské diecéze 

Královéhradecká 539 12,1 % Brněnská 1 012 22,8 % Žilinská 39 0,9 % 
Pražská 494 11,1 % Olomoucká 966 21,8 % Košická 10 0,2 % 

Litoměřická 312 7,0 % 
Ostravsko-
opavská 

702 15,8 % Trnavská 6 0,1 % 

Českobudějovická 245 5,5 %    Spišská 3 0,1 % 
Plzeňská 110 2,5 %    Rožňavská 2 0,0 % 
      Bratislavská 1 0,0 % 
Celkem 1 700 38,3 % Celkem 2 680 60,3 % Celkem 61 1,4 % 
         

Odběry celkem 4 441 
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diecézní ministrantský časopis. V počtu odběratelů překonává i živější 

českobudějovickou diecézi.78 

V posledních letech se objevují i objednávky ze Slovenska, ale zatím 

v zanedbatelném počtu. V září 2015 se jednalo o 61 ks, což je pouze 1,4 % z celkového 

odběru.  

 Z uvedených tabulek je zřejmé, že cca 150 ks zůstává navíc v redakci; používají se 

k dodatečnému posílání novým odběratelům na přání, k propagaci apod. 

1.3.7. Financování časopisu Tarsicius 

Časopis Tarsicius je financován z dobrovolných příspěvků, proto je na titulní straně 

časopisu napsáno Neprodejné. V tiráži na straně tři čteme: „Číslo účtu pro dobrovolné 

finanční dary: 2200032524/2010. Náklady na jeden výtisk včetně poštovného přibližně 

33 Kč. Neprodejné.“79 Do časopisu je na začátku každého roku vložena složenka 

s doprovodným dopisem, v němž se udává částka, která by měla hradit náklady na 

zasílání objednaných výtisků Tarsicia. Také je napsáno, že pokud nemohou čtenáři 

přispět na časopis, ať Tarsicia neodhlašují a bude jim zasílán i bez příspěvku. Redakce 

má zkušenost, že někteří přispějí více a tím pokryjí chybějící náklady. Podle slov 

šéfredaktora průměrně přispěje polovina odběratelů. V roce 2015 činily měsíční náklady 

časopisu Tarsicius přibližně 100 000 Kč. Což znamená, že při jedenácti číslech ročně 

bylo potřeba vybrat 1 100 000 Kč včetně DPH. Tato suma na účet spolku Tarsicia 

opravdu přišla. Česká biskupská konference přispívá na platy zaměstnanců.  

1.4. Analýza grafické stránky Tarsicia 

V této kapitole se budeme zabývat grafickou stránkou časopisu Tarsicius. Budeme 

hodnotit ročník 2014. 

1.4.1. Použité fotografie, kvalita, zdroj 

Používané fotografie v časopise Tarsicius odpovídají článkům. Specifikem časopisu 

Tarsicius je množství ilustrací, které nalezneme v části určené pro nejmladší čtenáře od 

strany šest až po stranu devět. V periodiku je pětkrát do roka zařazen fotopříběh, jehož 

snímky jsou pořízeny fotografem časopisu Zbyňkem Pavienským. V ročníku 2014 

                                                 
78 Průměrný počet pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb v roce 2014 byl 

v českobudějovické diecézi sečten na 25 834. Srov. Tamtéž. 
79 Srov. REDAKCE. Tiráž. Tarsicius 2016, roč. 20, č. 4, s. 3. 
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nalezneme v sazbě mnoho fotografií použitých na spad80 s vepsaným textem. Toto 

řešení nese s sebou hrozbu menší čitelnosti. Odlišností oproti MINIPOSTU je větší 

počet stránek s bílým podkladem. Bílý podklad nalezneme většinou v kombinaci 

s výraznými fotografiemi. Časopis se nevyhýbá celobarevným stranám na spad. 

Používané barvy jsou většinou žluté, zelené a modré. Pravidelně nalezneme v průběhu 

celého roku množství fotografií ze mší svatých.81 

Jako zdroj fotografií je často uváděna Wikipedie, dále otevřené zdroje jako Goodfon, 

123rf.com. Liturgické fotografie poskytuje v naprosté většině sdružení Člověk a víra. 

1.4.2. Analýza titulní stránky 

Nyní provedeme analýzu jednotlivých titulních stran časopisu Tarsicius v roce 2014. 

Na titulní stránce je běžně jedna fotografie, která zabírá zhruba 80 % plochy, a několik 

upoutávek na články uvnitř časopisu.  

Na lednové titulní stránce nalezneme fotografii lyžaře na snowboardu. Upoutávky na 

články v bílé barvě jsou rozmístěny bez jakékoliv viditelné kompozice. Na únorové 

titulní stránce můžeme pozorovat ministranta se svíčkou. Upoutávky jsou v bílé a 

červené barvě. V březnovém čísle je chlapec na saních. Upoutávky na články jsou 

vysázeny téměř všechny v kapitálkách.82 Titulní stránka dubnového vydání se věnuje 

svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Nalezneme na ní fotografii průčelí 

baziliky sv. Petra v Římě a fotky obou papežů. Nejsou zde žádné upoutávky na články, 

jen téma „Svatí papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II.“ Titulní stránka květnového čísla 

obsahuje fotografii automobilu spolu s menší vloženou fotografií Martina Škody. 

Upoutávky jsou v barvě bílé, červené a meruňkové. Červnová titulní stránka je 

věnována fotografii cyklisty, upoutávky na články jsou v barvě červené a bílé. V letním 

speciálu provází titulní stránku fotografie letadla, upoutávky na články mají barvu bílou 

a žlutou. Zářijovou titulní stránku zdobí fotografie mladých mužů při akrobatických 

                                                 
80„Spad (nebo také Spadávka) je označením pro přesah tištěného dokumentu přes okraje výsledného 

formátu. Spadu se užívá z důvodu možných nepřesností při ‚ořezávání‘ výsledné tiskoviny na přesný 
formát (jelikož se na rozdíl od kancelářského tisku tiskne na větší formáty papíru, které se pak následně 
‚ořežou).‘ Pokud bychom spadu neužili a při řezání by došlo k posunu, potom by grafika, která byla 
navržena až ke kraji dokumentu, měla vedle sebe viditelný bílý proužek.“ Příprava dat k tisku.[2016-02-
17]. <http://www.tygrtisk.cz/cenik-tisku/jak-na-data>. 

81 Především u článků s biskupským slovem na straně dvě a u textů o liturgii na straně osmnáct. 
82 „Kapitálky – typografické označení pro řez písma, kdy jsou malá písmena psaná stylem velkých 

písmen, ale mají zmenšenou výšku. Kapitálky jsou tedy vyznačovacím řezem písma latinky, u něhož mají 
písmena podobu verzálek (velkých písmen). Ta jsou však zmenšena na střední výšku písma – do velikosti 
běžných malých písmen. Používají se pro odlišení v textu.“ Kapitálky. [2017-03-22]. <http://it-
slovnik.cz/pojem/ kapitalky/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp>. 
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skocích, upoutávky na články mají barvu žlutou, bílou a modrou. Fotku papeže 

Františka se sochou Panny Marie s Ježíškem nalezneme na říjnové titulní stránce. 

Upoutávky na články mají barvu bílou a červenou. V listopadu na titulní stránce je 

mladý muž s jojem, upoutávky mají barvu modrou a zelenou. Přes pravý dolní roh je 

umístěna reklama na soutěž o jojo. Zimní fotka s horskou krajinou a budovou, na které 

je umístěn kříž, je na titulní straně prosincového čísla. Upoutávky jsou v barvě bílé. Na 

patě fotografie je zdůrazněna reklama na vánoční dárek uvnitř časopisu. 

V analyzovaném ročníku 2014 nalezneme na pouhých dvou titulních stránkách 

křesťanské téma.83 V únoru a prosinci se jedná o fotografii, která inklinuje spíše ke 

křesťanské titulní stránce, ale není to na první pohled zřejmé. Zbylých sedm titulních 

stran zachycují témata lákavá pro chlapce: snowboardistu, chlapce sjíždějícího kopec na 

sáňkách, kamión, mladého muže, který jede po skalnatém terénu na horském kole, 

letadlo apod. Informace o fotografii nacházíme vždy v tiráži časopisu na straně tři, 

nejčastějším zdrojem je uváděna internetová stránka http://www.goodfon.com. 

1.4.3. Subjektivní posouzení kvality sazby 

Časopis využívá klasickou třísloupcovou sazbu, kterou občas kombinuje 

s dvousloupcovou. Delší články jsou pravidelně prokládány mezinadpisy, které 

usnadňují čtení. Téměř nikde nenalezneme nečitelný text, a to i v případech textu 

vepsaného do fotografie. Nadpisy článků jsou většinou graficky zajímavé. K nadpisům 

je používáno mnoho fontů a sazba neupřednostňuje žádný z nich. Stránky s bílým 

podkladem vnášejí do časopisu eleganci a jednoduchost a celkovému vyznění každého 

čísla velice prospívají. „Text je vysázen standardním bezpatkovým fontem vhodným pro 

časopisy.“84 Pouze pro rubriku Hurá za ním Štěpána Smolena je záměrně zvoleno 

patkové písmo a dvousloupcová sazba, které korespondují s povídkovým stylem 

životopisu bez mezinadpisů. Určité výhrady můžeme mít ke straně tři, kde nalezneme 

obsah a jednoduchou nástěnku s upoutávkami na akce. Obsah nebývá vždy čitelný, 

velká písmena s bílými okraji jsou nepřehledná. Mnoho článků je vysázeno podle 

podobného vzoru: veliká fotografie na spad v horní části stránky a pod ní text s menšími 

fotografiemi.  

                                                 
83 V dubnu 2014 fotografie svatořečených papež Jana XXIII. a Jana Pavla II., srov. Tarsicius 2014, 

roč. 18, č. 4, s. 1., a v říjnu 2014 snímek papeže Františka u sochy Panny Marie, srov. Tarsicius 2014, 
roč. 18, č. 10, s. 1. 

84 Rozhovor se Zbyňkem Pavienským, obrazovým editorem a fotografem časopisu IN! a Tarsicius 9. 
června 2016. 
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Komiks na straně šest až sedm je kreslen jednoduchou výraznou kresbou se silnými 

černými linkami. Barvy jsou pastelové a celkové vyznění odpovídá dětem mladšího 

školního věku. Na straně dvanáct nalezneme pravidelně kreslenou rubriku Ministrování 

s Ferdou Kuliferdou. Kresba využívá stínů, přechodů a rastrů a působí efektem linorytu. 

Použité barvy jsou jasné a syté. Poslední kompletně ilustrovanou stranou je komiks 

nacházející se vždy na předposlední straně. „Kresba má úplně jiný styl než předchozí. 

Linka je nesouvislá, trhaná, barvy zatažené. Komiks využívá typické komiksové stylizace 

jako například velký detail, výrazné emoce, dějová zkratka.“85 Tento komiks je určen 

pro starší čtenáře. 

1.4.4. Posouzení čitelnosti a přehlednosti 

Sazba časopisu Tarsicius v ročníku 2014 je v celku přehledná a dobře čitelná. 

Čitelnost textu je nejvíce ohrožena v případě fotografií na spad, do kterých je text 

vpisován. Tento text sazby se v celém ročníku objevil pouze několikrát. Vzhledem 

k častému používání bílých stran či jednobarevného pastelového podkladu jsou stránky 

bez problému čitelné. V naprosté většině případů je dodrženo pořadí nadpis, perex, text, 

takže čtenář může mít vždy na stránce přehled. Nejmladší čtenáři mají zpravidla na 

svých stránkách použitý větší font, aby se jim text lépe četl. 

Komiksy mají bubliny seřazené podle pořadí mluvících postav a není tedy větší 

problém s čitelností. Tento problém ovšem nastává ve větší míře ve fotopříbězích, kde 

bubliny s textem nemají vždy správné pořadí. Čtenář je tak vystavován nejistotě 

ohledně toho, která z postav mluví první a která druhá. 

Upoutávky na články na titulních stranách bývají často méně čitelné, nevýrazné, bez 

vnitřní kompozice a bez jakéhokoliv zdůraznění.  

1.5. Webové stránky časopisu Tarsicius 

Co neodmyslitelně patří k dnešní době, jsou webové stránky. Musíme však 

konstatovat, že jsou velice zastaralé, což se především týká grafické podoby. Byly 

vytvořeny před 12 lety, což pro nové technologie znamená, že jsou zastaralé.  

Současný web Tarsicia působí na mladého člověka nezajímavě, nepřitažlivě, 

zastarale. Na druhé straně kladné body získává za to, že redakce zdarma zveřejňuje 

archiv všech vyšlých čísel ve formátu pdf od roku 2003. Z reakcí ministrantů vyplývá, 

že to je důvod, pro který navštěvují web Tarsicia. Stahují si celá čísla nebo si vedoucí 

                                                 
85 Tamtéž. 
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ministrantů vyhledávají podněty a tisknou si jednotlivé stránky pro ministrantské 

schůzky. Redakce umísťuje na web stará čísla záměrně s tříměsíčním zpožděním, aby se 

opravdu jednalo o archiv a čtenáři si objednávali tištěný časopis.  

Web nabízí odkaz O nás…, kde se po rozkliknutí nadpisu Realizační tým zobrazí 30 

fotografií. Jedná se o členy redakce (šéfredaktor, produkční, fotograf, distribuční, apod.) 

a o spolupracovníky. U každého je kromě jména uvedeno alespoň několik vět o jeho 

životě a případně i další fotografie.  

Na webu samozřejmě nechybí adresa redakce, telefonní čísla a e-mail do redakce a 

možnost objednat si časopis. 

Webová stránka, která je laděna do modré barvy nabízí ministrantům vložení akce 

z farnosti, vikariátu apod. Také zde najdeme tzv. odpočítávadlo – například kolik dní 

zbývá do Velikonoc, do velkých prázdnin apod. Stránka obsahuje také knihu hostů, do 

které ministranti psali své dotazy a připomínky, ale v současné době tato možnost není 

využívána. Je zde též odkaz na ministrantské Kluby, které se v minulých letech 

sdružovaly pod hlavičkou časopisu, avšak tato aktivita je v současné době redakcí 

pozastavena.  

Redakce na svou webovou stránku občas vloží nějaký aktuální článek. Čtenáři mají 

možnost se na webu zaregistrovat a odpovídat na vědomostní soutěž Král kvízů. Účast 

v různých anketách je volná bez registrace.  

Z webu je možné také si stáhnout tapety na plochu počítače, většinou se jedná o 

fotografie, které byly použity v časopisu.86 

Bude třeba hledat způsob nejenom obnovy těchto stránek, ale i jejich propojení 

s Facebookem.  

1.6. Účel časopisu Tarsicius 

 Časopis Tarsicius vydává spolek Tarsicius, z.s. Cíle spolku jsou širší než jen péče o 

ministranty:  

Podpora a ochrana mládeže, podpora smysluplného využití volného času dětí a mládeže, úsilí 

o vytvoření podmínek k všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže, výchova dobrovolníků pro 

práci s mládeží a vytváření zázemí pro vzájemnou výměnu zkušeností s prací s mládeží.“87 

                                                 
86 U každé tapety je počítadlo a nejstarší tapeta byla stažena již více jak čtyřtisíckrát. [2016-04-13]. 

<http://www.tarsicius.cz/zabava/tapety/index.php> 
87 Stanovy Tarsicius, z.s. z 22. února 2017, čl. II.  
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Vydávání časopisu je uvedeno na prvním místě mezi činnostmi, které spolek vyvíjí k uskutečnění 

svých cílů.88  

Samotný časopis vznikl podle vyjádření šéfredaktora, „aby pomocí poutavých článků 

a svědectví podpořil ministranty v jejich službě, aby je motivoval k náboženskému 

vzdělávání, dále aby se ministranti aktivně zapojovali do dění v církvi a následně aby je 

podpořil v jejich výchově osobnosti.“89 

Těmto složkám se budeme věnovat v nadcházejících podkapitolách.  

1.6.1. Podpora ministrantů v jejich službě 

Cílem časopisu je také povzbuzení k zdravému sebevědomí chlapců. V České 

republice, kdy z dětí a mladých lidí pouze nepatrné procento patří mezi pravidelné 

návštěvníky nedělních bohoslužeb90, mnoho ministrantů v Čechách i na Moravě může 

pociťovat určité pohrdání, posměch a nepochopení u svých kamarádů ve škole.91 

Časopis Tarsicius se snaží v chlapcích podpořit sebevědomí, že být ministrantem je ve 

skutečnosti čestná a významná služba,92 která stojí za to, aby jí věnovali svůj čas a aby 

rozvíjeli potřebné znalosti liturgie. Cílem není jenom naučit ministranty, jak mají dobře 

vykonávat vlastní funkci a kdy mají co během mše svaté dělat,93 ale i horlivě a trpělivě 

usilovat o liturgickou výchovu94 a vysvětlit, jaký význam jednotlivé úkony při 

bohoslužbě mají.95 

1.6.2. Motivace k životu z víry 

Dalším důležitým okruhem výchovy mladého člověka je podpora života z křesťanské 

víry. Chce je povzbudit, aby si jí vážili jako velkého daru a promítala se do jejich 

každodenního života.96 Chce jim nabídnout ideál svatosti,97 ke které je každý povolán.98 

                                                 
88 Tamtéž. 
89 Rozhovor se šéfredaktorem Tarsicia MgA. Štěpánem Pospíšilem 20. února 2017. 
90 Průměrný počet pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb v roce 2014 tak byl vyčíslen na 

419 188 lidí. Srov. Biskupové se v Praze sešli na 100. zasedání ČBK [2016-10-05]. 
<http://www.cirkev.cz/ archiv/150123-biskupove-se-v-praze-sesli-na-100-zasedani-cbk>. 

91ENGELMANN, Lukáš. Vztahy jsou záležitost křehká. Tarsicius 2014, roč. 18., č. 6, s. 4-5. 
92 Například některé příspěvky biskupů v jejich úvodním slově: BAXANT, Jan. Když nepůjdeš ty, tak 

kdo? Tarsicius 2014, roč. 2., č. 2, s. 2. LOBKOWICZ, František Václav. Mohl bys přece ty! Tarsicius 
2014, roč. 18, č. 10, s. 2. 

93 SC, čl. 28. 
94 SC, čl. 19. 
95 V každém čísle jsou přímo tři rubriky, které se věnují tématu liturgie: Liturgická stránka pro 

nejmenší, Ministrování s Ferdou Kuliferdou a Liturgie pro mazáky. 
96 JANŠTA, Josef. Jaký budu? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 10. 
97 MIŠKOVSKÝ, Marek. V čem je bohatství? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 2. 
98 Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. 1. vydání. 

Praha: Zvon, 1997, čl. 11. Dále jen LG. 
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Všichni věřící, a tedy i služebníci u oltáře „mají přinášet neposkvrněný obětní dar nejen 

rukama kněze, ale i spolu s ním, a tím se mají učit obětovat sami sebe. Prostřednictvím 

Krista mají den ze dne dorůstat k dokonalejší jednotě s Bohem i mezi sebou.“99 

Časopis podporuje ministranty v náboženském vzdělávání.100 Snaží se v mladých 

lidech probouzet a podporovat víru prostřednictvím různých příkladů a příběhů.101 

Povzbuzení pro duchovní život naleznou čtenáři např. v rubrice Mariánské okénko. 

Zakládající člen Tarsicia a dlouholetý redaktor Jakub Kříž ocenil:  

Vnímám pozitivní ovlivnění časopisu Tarsicius ve dvou rovinách: osobní – lidské a duchovní. 

U základu časopisu Tarsicius stojí nevyřčená myšlenka: utvrzovat své bližní ve víře. A přivádět 

k ní i další. To je něco, o co bojuji i nadále ve vlastním životě – i když jiným způsobem a jinými 

prostředky. Jsem přesvědčen, že moje několikaleté působení v časopise Tarsicius bylo potřebným 

krokem na mé duchovní cestě, kam jistě patří také mé manželství a mé povolání do Opus Dei.102 

1.6.3. Motivace k aktivnímu zapojení do dění v církvi 

Další snahou časopisu je probouzet v mladých chlapcích zájem o dění v církvi. 

Tarsicius se například snaží ukázat důležitost misijního poslání103, povzbudit vytváření 

přátelství mezi ministranty, motivovat ministranty k tomu, aby komunikovali s knězem, 

aby se ho ptali, čím mohou pomoci a podpořit, a byli mu oporou.104 Časopis se 

nesoustřeďuje jenom na témata konkrétní farnosti. Církev je „svatý lid, sjednocený a 

uspořádaný pod vedením biskupů.“105 Tarsicius usiluje o to, aby chlapci viděli 

sounáležitost české a moravské církve,106 především prostřednictvím pozdravů našich 

biskupů,107 ale i důležitost světové církve108 a vztahu k Svatému otci jako nejvyššímu 

pastýři církve.109  

                                                 
99 SC, čl. 48. 
100 Srov. např. PAVIENSKÝ, Zbyněk. Jak číst Bibli. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 12, s. 4–5. 
101 Například rubrika Komiks obsahuje v roce 2014 dva příběhy z doby komunismu. První s názvem 

„Zde leží náš Spasitel“ z cyklu Muži určení k likvidaci o mučedníku P. Josefu Toufarovi, druhý s názvem 
„Ano, Pane, přijímám!“ o matce Marii Vojtěše Hasmandové. 

102 Dopis Jakuba Kříže Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 18. dubna 2016. 
103 KAŇA, Jiří. Evangelizace a misie. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3, s. 18. 
104 Například rubrika Komiks pro nejmenší. 
105 SC, čl. 26. 
106 Například DYČKA, Jiří. Katedrály našich diecézí. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 9, s. 9. 
107 Biskupové píší Duchovní slovo do každého čísla, které se nachází vždy na druhé straně. 
108 DRŠTKA, Zdeněk. Biskupský synod. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 10, s. 10. 
109 KAŇA, Jiří. František a ptačí budky. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 16. HUČKO, Ladislav. Ad 

limina apostolorum. Tarsicius 2014, roč. 18., č. 4, s. 2. REDAKCE. Svatí papežové. Tarsicius 2014, roč. 
18, č. 4, s. 4–5. 
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Nevyhýbá se ani složitým otázkám z dějin církve.110 Církev totiž „dobře ví, že mezi 

jejími údy, ať kleriky nebo laiky, nechyběli v průběhu tolika století lidé, kteří se 

zpronevěřili Božímu Duchu. I v dnešní době církev ví, jak veliká vzdálenost dělí 

poselství, které přináší, od lidské slabosti těch, jimž bylo svěřeno evangelium.“111 Proto 

„bez přestání prosí, doufá a jedná a vybízí své děti k očišťování a k obnově, aby na tváři 

církve jasněji zářilo Kristovo znamení.“112 

1.6.4. Podpora výchovy osobnosti 

V současné době, kdy se často hovoří o krizi výchovy,113 je velice důležitá lidská 

výchova, která se ukazuje potřebná především proto, že nastupující generace pochází 

často z rozpadlých rodin114 a že mladí lidé tráví mnoho času na sociálních sítích a při 

počítačových hrách.115 

Proto se časopis Tarsicius věnuje i této oblasti výchovy116 a snaží se pěstovat 

v mladých lidech ochotu pracovat na rozvoji své osobnosti. Časopis předkládá čtenářům 

pozitivní mužské vzory,117 snaží se v nich podporovat mužnost.118 Redakce hledá 

způsoby, jak motivovat ministranty, aby vytvářeli dobré vztahy v kostele119 i ve třídě,120 

učili se komunikovat a žili proaktivně, tedy neutíkali do virtuální reality,121 ale 

konkrétně dělali něco pro druhé a byli s nimi solidární.122 Redakce se snaží rozvíjet 

                                                 
110 GÁBOR, Pavel. Církev zpátečnická a tmářská. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6, s. 15. 
111 Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského 

koncilu. 1. vydání. Praha: Zvon, 1997, čl. 43.  
112 LG, čl. 15.  
113 STUDENTÍKOVÁ, Jarmila. Krize výchovné funkce současné rodiny. Diplomová práce. Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd, 2011. 
114 Rozvodovost podle Českého statistického úřadu dosáhla v roce 2015 necelých 47%. Srov. ČESKÝ 

STATISTICKÝ ÚŘAD. Úhrnná rozvodovost v letech 1950–2015 [2017-03-16]. <https://www.czso.cz/ 
csu/czso/uhrnna-rozvodovost-v-letech-1950-2015>. 

115 ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ FÓRUM. Jak tráví dnešní děti volný čas? [2016-10-05] <http://www. 
rodina.cz/clanek9264.htm>. 

116 REDAKCE. Táhneme za jeden provaz. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 16. 
117 Například rozhovor s českým lékařem a vědcem, profesorem Josefem Kouteckým. REDAKCE. 

Medicína je mým posláním v Tarsicius 2014, roč. 18, č. 12, s. 14–15. V dotazech se objevují i otázky na 
jeho víru, ministrování, manželství apod. 

118 Například PAVIENSKÝ, Zbyněk. Mrazivé noci v teplém … sněhu. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 2, s. 
4–5.  

119 JANŠTA, Josef. Doma i v cizině. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 9, s. 10. 
120 ENGELMANN, Lukáš. Vztahy jsou záležitost křehká. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6, s. 4–5. 
121 POSPÍŠIL, Štěpán. Kapitán Pickard velí: Chraň každou formu života! Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, 

s. 18. 
122 KAŇA, Jiří. Ministrantská nadílka. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 12, s. 16. JANŠTA, Josef. Sixtinský 

salát. Tarsicius 2014, roč. 18., č. 12, s. 10. 
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sociální myšlení čtenářů.123 Časopis také odpovídá na jejich etické otázky124 a snaží se 

je vybízet k aktivitě prostřednictvím různých soutěží.125 

1.7.  Pastorační přínos časopisu Tarsicius 

Nyní se budeme věnovat pastoračnímu přínosu časopisu. Podkapitolu rozdělíme do 

tří částí. Nejprve zhodnotíme, jak se autoři věnují liturgickým tématům, zda citují 

církevní dokumenty a jestli jsou jejich formulace přesné. Dále na základě 

dotazníkového výzkumu vyšetříme, jak se s časopisem pracuje ve farnostech. Nakonec 

ohodnotíme motivaci časopisu ke kněžské službě.  

1.7.1. Obsah liturgických článků 

Časopis Tarsicius je rozdělen na tři věkové kategorie. Od první do čtvrté třídy, od 

páté do deváté třídy a pro středoškoláky. Každá z nich má svou vlastní liturgickou 

rubriku, které je věnována jedna stránka: Liturgická stránka pro nejmenší, Ministrování 

s Ferdou Kuliferdou a Liturgie pro nejstarší. Procentuální podíl stránek věnovaných 

pravidelně liturgii je maximálně 15 %.126  

Liturgická stránka pro nejmenší se snaží malým ministrantům praktickým způsobem 

přiblížit základní liturgické znalosti. Autoři upřednostňují blízkost dětskému jazyku a 

představivosti před dokonalou liturgickou nebo teologickou precizností. Tak je 

manutergium raději pojmenováno „lavabo, i když oficiální název je jiný.“127 Panna 

Maria je nazvána „prvním ministrantem“, protože „jako první sloužila Pánu Ježíši a 

byla mu velmi blízko. Tak blízko, jako my ministranti můžeme Ježíši být u oltáře.“128 

V dalších číslech roku 2014 se ministranti například jednoduše seznamují 

s bohoslužbou slova, kalichem, uspořádáním mše svaté, modlitbou přede mší svatou, ale 

i s katedrálami našich diecézí. Z výčtu je zřejmé, že některé příspěvky do liturgické 

rubriky liturgické ani nejsou. Ve článcích nejsou užity žádné přesné biblické citace, 

                                                 
123 Například komiks pro nejmenší, s. 6–7. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 6–7. 
124 Například některé příspěvky do rubriky Co mi vrtá hlavou. Srov. SKOČOVSKÝ, Karel. Co je 

špatné pornografii? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 18. HEGER, Alois. Povolání vojáka. Tarsicius 2014, 
roč. 18, č. 9, s. 14. 

125 Například soutěž o hudební CD skupiny KaPři, srov. REDAKCE. Vyhraj hudební CD KaPři, 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 10. Nebo soutěž o jojo, srov. KROUTIL, Václav. A překvapení na 
konci… Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11, s. 5. 

126 Časopis Tarsicius má dvacet stran nebo v případě zařazení fotopříběhu dvacet čtyři stran.  
127 BRTNÍK, Jiří. Lavabo. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 9. 
128 BRTNÍK, Jiří. Panna Maria. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 9. 
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v některých případech je použita parafráze,129 ani citace jiných dokumentů či 

liturgických knih. Malí ministranti zpravidla dostanou úkol, který mají řešit.  

V rubrice Ministrování s Ferdou Kuliferdou v námi sledovaném roce 2014 pokračuje 

seriál věnovaný jednotlivým částem mše svaté, který začal již v červnovém čísle v roce 

2013. Seriál je dvakrát přerušen dalšími tématy.130 Spíše je dána přednost 

jednoduchému seznámení se s rubrikami a úkoly ministrantů během bohoslužby než 

teologickému uchopení tajemství mše svaté. V některých místech dochází ke 

zjednodušení: „první čtení je zpravidla ze Starého zákona,“131 místo zpěvu před 

evangeliem se užívá spojení „zpěv aleluja s veršem“, pro homilii se jako synonymum 

používá označení promluva a kázání.132 Autor vychází z Českého misálu,133 

z Všeobecných pokynů k Římskému misálu134 a z českých příruček pro ministranty,135 i 

když je přesně necituje, ale i ze zkušeností ve farnostech.136 Od listopadu 2014 začíná 

nový osmidílný seriál věnovaný Kancionálu. 

Nejpřesnější ve formulacích je z liturgických rubrik Liturgie pro nejstarší. V lednu 

2014 začíná téma svátostí: v prvním díle se hovoří o církvi jako svátosti, ve druhém o 

účincích křtu, ve třetím o katechumenátu, ve čtvrtém o křtu dospělého, v pátém o křtu 

dítěte a v šestém o spojitosti křtu a biřmování. Po prázdninách se téma přesouvá ke 

svátosti eucharistie a konkrétně k reálné přítomnosti Krista v eucharistických způsobech 

a mystické přítomnosti v církvi, v říjnovém čísle se popisuje úplný začátek mše svaté, 

v listopadovém znamení kříže a úkon kajícnosti a v prosincovém zvolání Kyrie, eleison. 

Spíše než liturgické lze tyto články zařadit do okruhu teologie svátostí. Autor Zdeněk 

Drštka několikrát cituje Písmo svaté v katolickém překladu, dokumenty Druhého 

vatikánského koncilu Lumen Gentium a Sacrosanctum Concilium, modlitby z Křestních 
                                                 
129 Například „Stvořil jsem tě. (Gn 1,26-27)“ Srov. BRTNÍK, Jiří. Bůh k nám mluví. Tarsicius 2014, 

roč. 18, č. 2, s. 9. 
130 LUKEŠ, Jan. Svatý Mikuláš. Tarsicius 2013, roč. 17, č. 12, s. 12. LUKEŠ, Jan. Velikonoce. 

Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 12. 
131 

V době velikonoční je první čtení ze Skutků apoštolů. Všeobecné pokyny k mešnímu lekcionáři. 
Lekcionář I. 1. část. Nedělní lekcionář. Roční cyklus A. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 
2015, č. 99-102. 

132 LUKEŠ, Jan. Bohoslužba slova – opakování (části mše svaté). Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 12. 
133 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Český misál. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2015. 
134 PAVEL VI., Všeobecné pokyny k Římskému misálu. Tamtéž, s. 13-77. 
135 KRASUCKI, Antonín. Chci se stát ministrantem. Vydání 2. Věžnice: nakladatelství Slunce 

Vysočiny, 1993. JANŠTA, Josef. Ministrantská knížka: Průvodce ministrantskou službou podle zásad 
hnutí „Pueri Domini“. Vydání první. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2000. PÍCHA, Václav. Služte 
Pánu s radostí: Příručka pro ministranty. 1. vyd. České Budějovice: Českobudějovické biskupství, 1994. 
REINSBERG, Jiří; KUBALÍK, Tomáš. Knížka pro ministranty. Praha: Portál, 1994. 

136 Například při popisu mše svaté na Zelený čtvrtek se hovoří o použití „klepaček“, které oficiální 
liturgické knihy neznají. LUKEŠ, Jan. Velikonoce. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 12. 
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obřadů a z Uvedení do křesťanského života, Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 

Katechismus katolické církve, Jana Pavla II. a dvakrát francouzského teologa Paula De 

Clerca bez uvedení přesného titulu knihy. Jelikož se nejedná o odborné články, nejedná 

se o přesné uvedení citačních zdrojů, v některých případech ani nejsou zmíněny.137 I 

v této rubrice dochází ke zjednodušení: „Při jednotlivých skrutiniích mu (čekateli křtu) 

církev svěřuje své poklady… Těmito poklady se rozumí vyznání víry a modlitba Otče 

náš.“138 Obřad Efeta, jak je nazván v obřadech Uvedení do křesťanského života, je 

v časopise pojmenován Effata.139  

1.7.2. Práce s časopisem ve farnostech a rodinách 

V týdnu od 1. do 9. dubna 2017 proběhl elektronický dotazníkový průzkum mezi 

odběrateli časopisu Tarsicius.140 V tomto měsíci bylo odesláno 4 332 výtisků časopisu 

na 1 726 poštovních adres. Redakce měla k dispozici 768 e-mailových adres odběratelů, 

tedy 45 % z celkového počtu. Na všechny byl odeslán dotazník s prosbou o vyplnění. 

Dotazník byl rozdělen na dvě skupiny respondentů: rodiče a čtenáři na jedné straně a 

farnosti na straně druhé. Počet odpovědí za rodiče a čtenáře byl 177 a za farnosti 66, 

celkem 243 (32 % z odeslaných dotazníků). Farnosti odebírají ve většině případů více 

výtisků. Celkový počet časopisů podle vyplněných dotazníků byl 563 ks.141 Odpovědi 

v dotaznících zmapovaly 13 % ze všech odeslaných výtisků.  

Počet odeslaných výtisků časopisu v dubnu 2017 4 332 

Počet adres, na které se odesílá časopis 1 726 

Celkem odeslaných dotazníků e-mailem 768 

Procentuální podíl odeslaných dotazníků k počtu adres, na které se časopis posílá 45 % 

Počet vyplněných dotazníků 243 

Procentuální podíl vyplněných dotazníků 32 % 

Počet odpovědí rodičů a čtenářů 177 

                                                 
137 Například v úvodním díle seriálu se cituje SC, čl. 7 bez jakéhokoliv náznaku. DRŠTKA, Zdeněk. 

Jak je to s těmi svátostmi? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 22. 
138 DRŠTKA, Zdeněk. Příprava na suchu. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3, s. 22. Svěřování pokladů 

církve ale probíhá po skrutiniích. Srov. Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života. Uvedení do 
křesťanského života. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987, čl. 53. 

139 Tamtéž.  
140 Dotazníky najdeme v příloze této práce.  
141 Předpokládáme jeden odebíraný časopis pro respondenty, kteří vyplnili dotazník pro rodiče a 

čtenáře. Není zde zahrnuto devět respondentů za farnosti, kteří nevyplnili počet odebíraných časopisů.  
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Počet odpovědí za farnosti 66 

Počet časopisů podle vyplněných dotazníků 563 ks 

Procentuální podíl časopisů podle vyplněných dotazníků z celkového počtu 
odeslaných výtisků 

13 % 

 

Respondentům, kteří odpovídali na dotazník „pro farnosti“, jsme položili otázku, 

kolik výtisků časopisu Tarsicius odebírají v jejich farnosti. Celkem odpovědi 

zaznamenaly 386 výtisků, v průměru 6,9 ks na farnost, přičemž medián činí 4,5 ks.  

Kolik výtisků časopisu Tarsicius odebíráte ve farnosti? 
Varianta Počet odpovědí Procentuálně Varianta Počet odpovědí Procentuálně 

1 ks 6 11 % 10 ks 5 9 % 
2 ks 4 7 % 12 ks 1 2 % 
3 ks 9 16 % 15 ks 2 4 % 
4 ks 10 18 % 20 ks 2 4 % 
5 ks 7 12 % 25 ks 1 2 % 
6 ks 4 7 % 30 ks 2 4 % 
7 ks 2 4 % Celkem 57 86 % 
8 ks 1 2 % Součet Průměr Medián 
9 ks 1 2 % 386 ks 6,9 ks 4,5 ks 

 

V následující tabulce porovnáme počty odpovědí rodičů a čtenářů s odpověďmi za 

farnost. Respondenti vyplňující dotazník pro farnosti vyplnili, že formace ministrantů 

ve farnosti probíhá v různých formách – ministrantskými schůzkami, diecézními 

setkáními ministrantů, časopisem Tarsicius či knězem – o 15 až 25 % více, než se 

domnívají respondenti vyplňující dotazník pro rodiče a čtenáře. Ti se naopak domnívají, 

že ve 24 % neprobíhá ve farnosti žádná formace ministrantů, kdežto respondenti 

vyplňující dotazník pro farnosti v pouhých 6 %. Obě skupiny se shodují v pořadí 

odpovědí, jak jsou ministranti formováni. Největší podíl získávají ministrantské 

schůzky a formace knězem. Na třetím místě uvedly časopis Tarsicius. 

Jak probíhá formace ministrantů ve vaší farnosti? 
(Může být více odpovědí.) 

Rodiče a čtenáři Farnosti Varianta 
Odpověď Procentuálně Odpověď Procentuálně 

Ministrantskými schůzkami 84 48 % 41 64 % 
Diecézními setkáními ministrantů 39 22 % 29 45 % 
Časopisem Tarsicius 49 28 % 34 53 % 
Knězem 66 38 % 39 61 % 
Nijak 42 24 % 4 6 % 
Ostatní 25 14 % 11 17 % 
Celkem odpovídalo 176 99 % 64 97 % 
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V odpovědích v tabulce pod textem vyčteme vysoké procentuální zastoupení u 

odpovědi, že se s časopisem Tarsicius nepracuje ve farnosti, ale ministrantům pouze se 

rozdá. U rodičů a čtenářů mají největší počet odpovědi, že se s časopisem pracuje jinak, 

než nabídly možnosti (39 %). Z toho 23 odpovědí uvádí, že se s časopisem ve farnosti 

nepracuje, v 17 případech se časopis čte v rodinách, 7 odpovědí znělo „Nevím“ a 6 

odpovědí, že časopis je k dispozici k rozebrání. Celkem tedy 103 rodičů nebo čtenářů 

(59 %) vyplnilo, že se s časopisem v jejich farnosti společně nepracuje. Respondenti 

odpovídající na dotazník pro farnosti připisují velký podíl k nepřímé práci s časopisem 

Tarsicius, že se vedoucí ministrantů, kněz, katecheta apod. články inspiruje, ale 

společně s ministranty je nečtou (33 %). Počet záporných odpovědí – tedy že se 

s Tarsiciem ve farnosti společně nepracuje – je i v tomto případě podobný (57 %).  

Pracuje se s časopisem Tarsicius ve vaší farnosti? 
Rodiče a čtenáři Farnosti 

Varianta Počet 
odpovědí 

Procentuálně 
Počet 

odpovědí 
Procentuálně 

Ano. S vybranými články se pracuje na 
ministrantských schůzkách. 

11 6 % 9 14 % 

Ano. S vybranými články se pracuje na 
hodinách náboženství. 

7 4 % 2 3 % 

Nepřímo. Vedoucí ministrantů, kněz, 
katecheta apod. se jimi inspiruje, ale 
články společně nečtou. 

30 17 % 21 33 % 

Ne. Jenom se časopis rozdává 
ministrantům. 

48 28 % 31 48 % 

Ne. Je v kostele k dispozici k rozebrání. 32 18 % 6 9 % 
Ostatní 68 39 % 10 16 % 
Celkem odpovídalo 174 98 % 64 97 % 

Jak probíhá formace ministrantů ve vaší farnosti?

48%

22%
28%

38%

61%

6%

17%
14%

24%

45%

64%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

M
in
is
tra

nt
sk

ým
i s

ch
ů
zk

am
i

D
ie

cé
zn

ím
i s

etk
án

ím
i m

in
is
tra

nt
ů

Č
as

op
is
em

 T
ar

si
ci
us

K
ně

ze
m

N
ija

k

O
st
at

ní

Rodiče a čtenáři

Farnosti



 

44 

V hodnocení, jak kvalitně časopis Tarsicius přispívá k liturgické výchově ministrantů 

ve farnosti, byly pozitivnější odpovědi za farnosti než od rodičů a čtenářů. V prvním 

případě liturgickou výchovu časopisem známkou jako ve škole 1 až 3 zhodnotilo 95 % 

respondentů. Z rodičů a čtenářů ji v této známkové škále 1 až 3 ohodnotilo 74 %, 

známkou dostatečně 12 % a známkou nedostatečně 14 % respondentů. Rodiče a čtenáři 

ohodnotili to, jak časopis přispívá k liturgické výchově ve farnosti, průměrnou známkou 

2,6. 

Jak kvalitně časopis Tarsicius přispívá k liturgické výchově ministrantů ve vaší farnosti? 
(Oznámkujte jako ve škole.) 

Rodiče a čtenáři Farnosti Varianta 
Počet odpovědí Procentuálně Počet odpovědí Procentuálně 

1 47 29 % 17 28 % 
2 41 25 % 23 38 % 
3 32 20 % 18 30 % 
4 20 12 % 2 3 % 
5 23 14 % 1 2 % 

Celkem odpovídalo 163 92 % 61 92 % 
Průměr 2,6 2,1 
Medián 2 2 

Pracuje se s časopisem Tarsicius ve vaší farnosti?
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O počtu kvalitních duchovních článků v časopise mají obě dvě skupiny podobný 

názor. 91 % rodičů a čtenářů a 84 % respondentů za farnosti jej oznámkovalo jako 

výborný nebo chvalitebný. Ani jedna skupina se k této otázce nevyjádřila známkou 5. 

Zajímavé je srovnání průměrných hodnot obou posledních otázek u jednotlivých skupin. 

Zatímco farnosti liturgické a duchovní články hodnotily podobně (průměrná známka 

2,1, resp. 1,8), rodiče a čtenáři byli kritičtější k liturgické výchově Tarsicia (průměr 2,6) 

a příznivější ke kvalitě duchovních článků (průměr 1,5).  

Jak hodnotíte počet kvalitních duchovních článků v časopise Tarsicius?  
(Oznámkujte jako ve škole.) 
Rodiče a čtenáři Farnosti Varianta 

Počet odpovědí Procentuálně Počet odpovědí Procentuálně 
1 101 58 % 23 38 % 
2 57 33 % 28 46 % 
3 12 7 % 6 10 % 
4 3 2 % 4 7 % 
5 0 0 % 0 0 % 

Celkem odpovídalo 173 98 % 61 92 % 
Průměr 1,5 1,8 
Medián 1 2 

 

Jak kvalitně časopis Tarsicius přispívá k liturgické výchově ministrantů 
ve vaší farnosti? (Známkování jako ve škole.)
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Jak hodnotíte počet kvalitních duchovních článků v časopise Tarsicius? 
(Oznámkujte jako ve škole.)
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V dalším hodnocení uváděli rodiče a čtenáři, jak s časopisem pracují doma. Téměř u 

tří čtvrtin Tarsicius čte více členů rodiny nebo dokonce celá rodina (74 %). 

Pracujete s časopisem Tarsicius doma? 
(Je možno zaškrtnout více odpovědí.) 

Rodiče a čtenáři Varianta 
Počet odpovědí Procentuálně 

Čte ho celá rodina. 26 15 % 
Čte ho více členů rodiny. 104 59 % 
Luštíme se svými dětmi křížovky. 23 13 % 
Čteme se svými dětmi některé články. 42 24 % 
Čte ho jenom náš syn. 21 12 % 
Ostatní 17 10 % 
Celkem odpovídalo 175 99 % 

Pracujete s časopisem Tarsicius doma?
(Je možno zaškrtnout více odpovědí.)
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1.7.3. Pozitivní motivace ke kněžské službě 

Péče o ministranty by neměla spočívat jen v praktickém rozvíjení schopností 

přisluhovat při liturgickém slavení, ale také v doprovázení chlapců. K péči o přisluhující 

totiž vede církev také zkušenost, že právě z jejich řad mohou vzejít nová povolání ke 

kněžství i k zasvěcenému životu. Veškerou formaci ministrantů ovšem nelze podřizovat 

jen tomuto cíli.  

Po dvaceti letech existence časopisu Tarsicius můžeme konstatovat, že časopis na 

nejednom mladém chlapci probudil odvahu o kněžském povolání přemýšlet a na tuto 

cestu vykročit. Pro čtenáře je časopis Tarsicius povzbuzením pro jejich duchovní život a 

inspirací pro zapojení do společenství církve. Někteří pak přemýšlejí o svém povolání, 

případně o své cestě ke kněžství. Zvláště cenná pro meditaci a modlitbu jsou svědectví 

kněží, kteří popisovali svoji cestu ke kněžství, která byla u každého kněze různorodá a 

originální.  

Na dotazníkový průzkum,142 který proběhl v říjnu 2016 a který obdrželi e-mailem 

všichni čeští a moravští seminaristé v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze,143 

v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci,144 v Papežské koleji sv. Jana 

Nepomuckého v Římě
145 a v Teologickém konviktu v Olomouci,146 odpovědělo celkem 

39 bohoslovců (42 %). V tabulce je uveden počet odpovědí na dotazníkový průzkum 

podle jednotlivých seminářů. 

Následující tabulky uvádějí přehledně počet jednotlivých odpovědí na kladené 

otázky. Z 39 seminaristů, kteří odpověděli, jich 21 ministrovalo po celou dobu 

v rozmezí od 7 do 17 let (54 %), dalších 12 alespoň během části tohoto období (31 %).  

                                                 
142 Dotazník najdeme v příloze této práce.  
143 V roce 2016/2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze za české diecéze formovalo 

celkem 21 bohoslovců. 
144 V roce 2016/2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci formovalo celkem 

38 bohoslovců. 
145 V roce 2016/2017 se v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého v Římě formovalo celkem 18 

českých a moravských bohoslovců. 
146 V roce 2016/2017 nastoupilo do Teologického konviktu v Olomouci celkem 16 studentů. Jeden 

záhy ukončil formaci. 

Název semináře 
Počet 

seminaristů 
Počet 

odpovědí 
Procentuálně 

Arcibiskupský kněžský seminář v Praze 21 10 48 % 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci 38 14 39 % 
Papežská kolej sv. Jana Nepomuckého v Římě 18 4 22 % 
Teologický konvikt v Olomouci 16 10 63 % 
Celkem 93 39 42 % 
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Z těchto 33, kteří ministrovali, byli nejčastěji formováni knězem (24 bohoslovců, 

73 %) a při ministrantských schůzkách (23 bohoslovců, 70 %), více než třetina i 

časopisem Tarsicius (12 bohoslovců, 36 %) a necelá třetina při diecézních setkáních (10 

bohoslovců, 30 %). 

 

Více než třetina z oslovených českých a moravských bohoslovců uvedla, že jako 

ministranti byli formováni právě časopisem Tarsicius.147 

Celkem 5 bohoslovců (15 %) potvrdilo, že Tarsicius měl aspoň nepatrný vliv na 

jejich vstup do semináře. 

Při ministrantských schůzkách s Tarsiciem pracovalo 5 bohoslovců (15 %). 

Dále uvedeme svědectví bývalých čtenářů Tarsicia.  

P. Jakub Vavrečka148 z ostravsko-opavské diecéze napsal: 

                                                 
147 Jen jediný z devíti německých seminaristů, kteří odpověděli na dotazník, zaškrtl, že byl formován 

MINIPOSTEM. 

1. Ministroval jsi mezi 7.–17. rokem svého života? 
Odpověď Počet odpovědí Procentuálně 

Celou dobu 21 54 % 
Jenom v části tohoto rozmezí 12 31 % 
Neministroval jsem 6 15 % 
Celkem 39 100 % 

2. Byl jsi během této doby nějak k ministrování formován? 
(Může být více odpovědí.) 

Odpověď Počet odpovědí Procentuálně 
Ministrantskými schůzkami ve farnosti 23 70 % 
Diecézními setkáními ministrantů 10 30 % 
Časopisem Tarsicius 12 36 % 
Knězem 24 73 % 
Jinak 3 9 % 
Nebyl jsem nijak formován 1 3 % 
Celkem odpovídalo seminaristů 33 100 % 

3. Měl časopis Tarsicius nějaký (klidně nepatrný) vliv na Tvůj vstup do semináře? 
Odpověď Počet odpovědí Procentuálně 

Ano 5 15 % 
Ne 28 85 % 

Celkem 33 100 % 

4. Pracovali jste s časopisem Tarsicius na ministrantských schůzkách? 
Odpověď Počet odpovědí Procentuálně 

Ano 5 15 % 
Ne 28 85 % 

Celkem 33 100 % 
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Časopis Tarsicius mě provázel během mých ministrantských let a svým způsobem nahrazoval 

ministrantské schůzky. Díky článkům z oblasti liturgie a duchovního života jsem se dozvídal 

informace, které mě zajímaly, a také jsem se seznamoval se životem bohoslovců v článcích, které 

v časopise vycházely. Zpětně mohu říci, že časopis Tarsicius měl určitý vliv na mé povolání ke 

kněžství.149 

Když se nad hodnocením časopisu zamýšlel bohoslovec Vojtěch Matys,150 napsal: 

Časopis Tarsicius byl v určitém období mého života důležitou součástí mé duchovní formace. 

Vzpomínám si, že jsem jako malý chlapec vždy s nedočkavostí očekával další číslo Tarsicia, který 

mi přinášel určité povzbuzení v ministrantské službě a pomáhal mi proniknout do tajů slavení 

liturgie i do základů modlitby. Soutěž s názvem Král kvízů byla dalším příjemným zpestřením mých 

školních let, zvláště když jsem se několikrát stal výhercem tohoto vědomostního zápolení. Úvodní 

slova biskupů českých a moravských diecézí, která byla nedílnou součástí každého čísla, snad do 

určité míry byla jedním z faktorů, které připravovaly půdu pro pozdější zasetí a růst mého 

povolání ke kněžství.151 

Bohoslovec Ondřej Talaš152 napsal: 

Časopis Tarsicius jsem odebíral prakticky během celé základní i střední školy. Jako malého mě 

povzbudilo, že ministranti mají svůj časopis. Více než auta mě však zaujaly zprávy ze semináře. 

Odkrývaly prostředí, které bylo zahalené tolika tajemstvími, ale zároveň ukazovaly, že bohoslovci 

jsou také normální lidé. Jedním z faktorů při volbě mého povolání byla nejspíš i tato normálnost a 

zároveň pestrost, se kterou jsem se setkával jak v časopise, tak i v reálném životě.153 

1.8. Časopis Tarsicius pohledem biskupů 

Do této kapitoly zařazujeme názor olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 

a litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta na časopis Tarsicius.  

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, shrnul význam 

časopisu následujícími slovy: 

Služba ministrantů je důležitá nejen pro hezkou liturgii, ale i pro pastorační práci a formaci 

mladé generace. Práce s ministranty obsahuje lidskou formaci chlapců, budování církevního 

společenství mladých křesťanů, prohlubování osobního vztahu k Bohu i náboženské vzdělávání, 

                                                                                                                                               
148 Pochází z farnosti Pustá Polom. Na kněze vysvěcen 28. června 2014. V říjnu 2016 byl farním 

vikářem v Kopřivnici. 
149 Dopis Jakuba Vavrečky Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 12. dubna 

2016. 
150 Vojtěch Matys pochází z Prahy. Do kněžského semináře se přihlásil za plzeňskou diecézi. V době 

odpovědi byl bohoslovcem 3. ročníku Arcibiskupského semináře v Praze. 
151 Dopis Vojtěcha Matyse Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 13. dubna 

2016. 
152 Ondřej Talaš ke kněžství se připravuje za olomouckou arcidiecézi. V době odpovědi byl 

bohoslovcem 3. ročníku Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 
153 Dopis Ondřeje Talaše Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 15. dubna 2016. 
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aktivní zapojení do života církve, které nespočívá jen v liturgické službě, i když ta stojí na prvním 

místě a vyžaduje ‚profesní zdatnost‘, ale i budování vlastní identity křesťana a služebníka církve. 

Ministrantský časopis je důležitým pomocníkem pro práci s ministranty ve všech uvedených 

oblastech a jako „profesní časopis“ také nástrojem „profesní identity a hrdosti“. Myslím, že 

časopis Tarsicius se dobře snaží plnit tato očekávání. V některých článcích občas chybí odborná 

erudice či pedagogická zkušenost, ale tyto malé nedostatky jsou vyváženy příležitostí pro mladé 

začínající autory, kteří touto službou sami rostou především v angažovanosti pro mladé v církvi a 

snad i jako pozdější autoři v náročnější službě církve.154 

Litoměřický biskup Jan Baxant k tomu, že se časopis vydává v jeho diecézi, dodal: 

„Svým způsobem je to paradox, neboť diecéze, která nemá ministrantů nazbyt, chce 

přesto právě těmto malým a mladším chlapcům pomoci a prospět.“155 Jak jej nabídnout 

mladým služebníkům u oltáře? Biskup Baxant píše: 

Ministrantský časopis Tarsicius je nástrojem pastorace dětských pomocníků u oltáře. Aby se 

stával stále více i prostředníkem, nutně se musí předávat z ruky do ruky. Je třeba, abychom my 

kněží a všichni přátelé ministrantů nejprve časopis sami prohlédli a seznámili se s jeho obsahem, a 

následně jej s doporučením a vhodně přitažlivým komentářem ministrantům předali. Bez tohoto 

osobního postoje především nás kněží si jen těžko Tarsicius bude dobývat ministrantská srdce. 

Oslovit právě je by mělo být naším pastýřským úkolem, starostí i povinností.156 

                                                 
154 Dopis Jana Graubnera Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 9. dubna 2016. 
155 Dopis Jana Baxanta Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 7. dubna 2016. 
156 Tamtéž.  
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2. Německý časopis pro ministrantky a ministranty 

MINIPOST 
V Evropě není mnoho podobných časopisů, jako je český Tarsicius. V italském 

prostředí sice nacházíme několik periodik, jsou ale omezeny na jednotlivé diecéze, 

vydávány pouze v internetové podobě a navíc zaměřeny na mladší školní věk.157 

 Pro komparaci s časopisem Tarsicius jsme vybrali německé ministrantské 

periodikum MINIPOST.  

2.1. Vznik a vývoj MINIPOSTU 

2.1.1. Vydávání časopisu MINIPOST 

Časopis MINIPOST, původně Ministranten-Post, představoval jediný časopis pro 

ministrantky a ministranty v celé německy mluvící oblasti.158 Byl vydáván celkem 

33 let159 od roku 1984 do prosince roku 2016. Za časopis zodpovídalo Oddělení pro 

pastoraci mládeže, referát pro pastoraci ministrantů a hudebně kulturní vzdělávání při 

Německé biskupské konferenci (www.afj.de).160 Časopis byl určen pro ministranty a 

ministrantky ve věku 9–13 let. Od roku 2005 vycházel pod hlavičkou nakladatelství 

Butzon&Bercker, Kevelaer. V posledních letech byl vydáván každý měsíc, měl 32 stran 

a četlo ho více než 15 000 mladých čtenářů.161 Témata, kterým se časopis věnoval, byla 

věkově přizpůsobená čtenářům a zaměřená na dění v církvi a ve světě. MINIPOST byl 

celobarevný, obsahoval fotografie a materiál pro skupiny ministrantů.162 

2.1.2. Poslední číslo 

Během roku 2016, v průběhu dokončování této práce, se němečtí autoři rozhodli 

ukončit vydávání tištěného měsíčníku pro ministranty. „Časopis se bude vydávat již jen 

do konce roku. Přestože diecézní referenti v německých diecézích shledávají hodně 

                                                 
157 Např. Clackson, měsíčník pro ministranty v diecézi Bergamo, který tvoří místní seminaristé [2016-

02-03] <http://www.seminariobergamo.it/05pubblicazioni/periodici/clackson.asp#down>, dále Slalom 
(diecéze Verona) [2016-02-03] <http://www.seminarioverona.it/?cat=26>, La FARETRA vznikající 
v semináři ve městě Brescia [2016-02-05] <http://www.seminariobrescia.it/chierichetti_iniziative.php>. 

158 Časopis Minibörse, který vychází od roku 1961, je určen pro vedoucí ministrantských skupin a ne 
přímo pro ministranty a ministrantky. [2017-02-24] <http://www.miniboerse-online.de/de,de/alles-ueber-
die-miniboerse.html>. 

159 Viz tiráž v časopise. 
160 Tamtéž.  
161 Web časopisu MINIPOST. [2015-05-30]. <http://minipost.de>. 
162 Tamtéž. 
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z obsahu časopisu jako vhodné a potřebné, ani přes reklamní ofenzivu nemohl být 

navýšen prodej. Proto se budeme muset rozloučit s jeho vydáváním. Cíl časopisu, totiž 

potřebné vzdělávání pro děti v oblasti liturgie a náboženství, je stále důležitý. Ale 

zkušenosti nás vedou k hledání nových cest k tomuto cíli,“ informoval referent pro 

ministranty v biskupském generálním vikariátu v Mnichově Christian Wacker.163 

Důraz nyní Německá biskupská konference položila na internetové stránky. 

Z centrálního portálu www.ministrieren.info se lze přesměrovat ke stránkám pro mladší 

ministranty MINI PLUS,164 k časopisu pro vedoucí skupin MINIBÖRSE,165 ke stránce 

pouť do Říma166 a k Oddělení pro pastoraci mládeže Německé biskupské konference.167 

2.2. Analýza obsahu časopisu MINIPOST 

V tomto oddíle se budeme věnovat uspořádání jednotlivých stran. Podobně jako 

u časopisu Tarsicius je i obsah časopisu MINIPOST strukturován do pravidelných 

rubrik, které jsou vždy pojmenované na vnějším horním okraji strany. Budeme také 

sledovat vzájemný vztah mezi textem a obrazem. Obecně lze říci, že rubriky dodržují 

svůj daný stránkový rozsah, i když ve výjimečných případech je vidět, že redaktoři 

s ním zacházejí svobodně a neváhají v případě delšího textu zasáhnout do běžného 

uspořádání. Jako modelový rok jsme vybrali ročník 2014. 

2.2.1. Tiráž 

Na druhé straně vlevo se nachází sloupek, tzv. tiráž, která obsahuje obvyklé údaje: 

název časopisu, ročník, webovou stránku, jméno šéfredaktorky, vydavatele, ISSN, 

adresu a kontakt na redakci, měsíční periodicitu, vydavatelství, distribuce, tisk a cenu 

předplatného. V tomto sloupci také nalezneme možnost vyplnit a vystřihnout 

objednávku. Ve spodní části se pak nachází seznam autorů jednotlivých fotografií, které 

jsou v časopise použity. Nejsou zde žádné fotografie, pouze graficky uspořádané 

informace. 

                                                 
163 Dopis Christiana Wackera Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 2. listopadu 

2016. 
164 [2017-01-30]. <http://www.miniplus.info>. Stránka je určená „pro všechny začínající a mladé 

ministranty a přebírá informace ze sešitu MINIplus“. Srov. e-mail Christiana Wackera z 2. listopadu.  
165 [2017-01-30]. <http://www.miniboerse-online.de>. 
166 [2017-01-30]. <http://www.romwallfahrt-minis.de>. 
167 [2017-01-30]. <http://www.afj.de>. 
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2.2.2. Obsah 

Dvě třetiny druhé strany a část strany třetí tvoří graficky jeden celek, ve kterém je 

představen obsah konkrétního čísla. V Obsahu je největší prostor věnován obrazové 

části. Upozornit na jednotlivé inzerované články mají především malé fotografie. Text 

s krátkou anotací doplňuje, o jakých tématech příspěvky pojednávají. 

Obsah, který se rozkládá jak na straně dva, tak i na straně tři, ohraničuje zleva 

sloupek s tiráží a zprava slovo šéfredaktorky.  

2.2.3. Sloupek šéfredaktorky 

V každém čísle na straně tři se nachází sloupek šéfredaktorky Heidi Rose. Zpravidla 

upozorňuje na zajímavosti, které obsahují následující články, nebo pojednává o aktuální 

události ze života církve.168 Sloupek je umístěn na pravé straně, v horní části se nachází 

fotografie šéfredaktorky. Postupně byly v roce 2014 vystřídány čtyři druhy jejího 

fotoportrétu. Souvislý text je ukončený jejím podpisem. 

2.2.4. Reportáž 

Strany čtyři až sedm jsou pravidelně věnovány obsáhlejší reportáži. Jedná se o 

rozličná témata a jednotlivé reportážní články nejsou nijak propojené. Na straně čtyři je 

vždy umístěna velká fotografie s názvem tématu a samotný text pak následuje na 

dalších stránkách.169 Tato rubrika je bohatě doprovázena fotografiemi, které zaplňují 

minimálně 50 % jejího prostoru. Na straně čtyři bývá umístěna velká celostránková 

fotografie s nadpisem, která nejednou zčásti zasahuje i pátou stranu. Perex k tématu 

najdeme až na straně pět.170 Zbývající stránky článku pak obsahují menší ilustrační 

fotografie.  

                                                 
168 V lednovém čísle roku 2014 se věnuje zahájení nového seriálu o řeholních řádech a krátce hovoří o 

řádu sv. Františka. ROSE, Heidi. Liebe Ministrantin, lieber Ministrant! Minipost 2014, roč. 31, č. 1, s. 3. 
169 Lednové téma se věnuje práci usmiřovatelů hádek ve školách. Je popisován vznik problému a 

jednotlivé způsoby jeho řešení s pomocí těchto usmiřovatelů, či spíše usmiřovatelek. Je zde 
vyfotografováno 11 dívek a pouze jeden chlapec. Jedna z nich je muslimka oblečena v tradičním 
muslimském šátku. HELLMICH, Uschi. Wie Streitschlichter die Welt einwenigfridlicher machen 
können. Minipost 2014, roč. 31, č. 1, s. 3. 

170„Perex v žurnalistice – zpravodajství a publicistice, je označení pro úvod článku, krátký text 
(obvykle 2–5 vět), jehož účelem je uvést a upoutat pozornost na následující delší text článku anebo 
naznačit, o čem článek bude. Na co nestačí upoutat titulek nebo podtitulek, to rozvádí perex, aby se 
čtenář mohl rozhodnout, má-li věnovat čas čtení celého článku a jde-li o téma, které ho 
zajímá.“ Wikipedie. Perex. [2016-02-10]. <https://cs.wikipedia.org/wiki/Perex>. 
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2.2.5. Příběh a téma pro společnou práci 

Osmá a devátá strana nesou vždy označení MINI FIT – Mach dich fit! (Buď fit!) 

Název rubriky by mohl evokovat, že půjde o stránku, která se bude věnovat cvičení či 

sportovní aktivitě. Nicméně z jejího členění a obsahu je zřejmé, že se nejedná pouze o 

tělesné zdraví, ale i o duchovní rozměr.  

Osmá strana mívá ustálený ráz. Horní polovinu strany zaujímá fotografie a ve zbytku 

se pak nachází vlastní text. Strana devět je bohatší na menší obrázky, neboť přináší 

různé návody a tipy, které vyžadují praktické ukázky. Na boku se nachází označení „für 

deine Gruppe“ – pro tvoji skupinu.  

Dvoustranu pravidelně připravuje členka redakčního týmu Vera Krüger. Autorka 

člení rubriku na dvě části: začíná poučným příběhem a návrhem modlitby, poté se 

věnuje praktickému návodu na zhotovení užitečných předmětů nebo nabízí jednoduchý 

recept na přípravu občerstvení apod. Jedná se o témata zaměřená na společnou práci ve 

skupině. Nejedná se však o návody na ministrantské schůzky, ale pro jakoukoliv 

skupinu mladých.  

2.2.6. Seriál 

Na stranách deset a jedenáct se nalézá pravidelná rubrika Seriál. Z hlediska obsahu 

se týká různých témat. V roce 2014 se nejprve věnuje různým řeholním řádům a od 

prázdninového čísla se zaměřuje na pojednání o světové církvi. Strany obsahují 

přibližně 50 % textu a 50 % obrázků. Velký počet ilustračních fotografií i kreseb působí 

poutavě. 

Blok textu je doplňován rozmanitými rámečky, které přinášejí dodatečné informace a 

odkazy k širšímu kontextu. Nalezneme zde případně i QR kód, díky němuž může čtenář 

navštívit příslušné webové stránky přinášející k tématu podrobnější informace.171 

2.2.7. Zpravodajství z diecézí 

S rubrikou Zpravodajství z diecézí se povětšinou setkáváme na straně dvanáct. 

Nalezneme zde informace o diecézních setkáních ministrantů, seznámení se s nově 

jmenovanými biskupy, jsou zde otištěné pozvánky na různé poutě a významné mše 

                                                 
171 Umístění QR kódu však není pravidlem. Nachází se například v březnovém čísle roku 2014 o řádu 

dominikánů. DERR, Jan. Das Licht von Jesus in die Welt tragen. Ordengemeinschaften. „Erzhält allen 
von Jesus Christus!“ Die Dominikaner. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 10-11. Nenajdeme jej v únorovém 
čísle 2014 o řádu benediktinů. DERR, Jan. Das Licht von Jesus in die Welt tragen. Ordengemeinschaften. 
„Beteundarbeite!“ Die Benediktiner. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 10–11. 
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svaté. Občas se setkáme s informací o zajímavém knězi.172 V této rubrice nalezneme 

většinou dva menší články, z nichž každý je doprovázený jednou fotografií. Text zabírá 

cca 70 % stránky, 30 % připadá fotografiím.173 

2.2.8. Rubrika seznamující s knihami nebo hrami 

Třináctá strana se odlišuje od ostatních. Nemá totiž pravidelný obsah. Najdeme na ní 

upoutávky na knihy nebo společné hry, případně i na nově vydané deskové hry, které 

redakce MINIPOSTU doporučuje. Fotografie zabírají zpravidla 10 % strany. Je-li 

rubrika věnována hrám, pak je zde umístěno více fotografií, které většinou vysvětluje a 

popisuje doprovodný text.  

Kromě toho se zde občas nalézají minireportáže o proběhlých akcích.174 Někdy 

třináctá strana obsahuje pokračování předchozí rubriky ze strany dvanáct a přináší 

Zpravodajství z diecézí. Jindy jsou na této straně zveřejněny dopisy ministrantů.  

2.2.9. Bedna trápení 

Na straně čtrnáct vychází rubrika Kummerkasten S.O.S., což lze doslovně přeložit 

jako Bedna trápení. Tato rubrika, i když se nevyskytuje v každém čísle,175 má svou 

ustálenou podobu. Horní třetinu strany vyplňuje pobídka, aby čtenáři časopisu zasílali 

své otázky ohledně ministrování, ale i dalších problémů, které je trápí.  

V dolních dvou třetinách je nejprve zveřejněn konkrétní dotaz, který redakce 

dostala.176 Není pod ním uveden podpis, zřejmě v zájmu zachování anonymity mladého 

                                                 
172 Například v říjnovém čísle ročníku 2014 je rozhovor s kaplanem, který hraje závodně fotbal. Srov. 

Kaplan auf dem Fussballplatz. Minipost 2014, roč. 31, č. 10, s. 12. V dubnovém čísle tato rubrika chybí a 
je zde nahrazena rubrikou Hry pro malé skupiny. Tato rubrika informuje o velké pouti německých 
ministrantů do Říma a o hrách a tématech, kterými je možno se zabývat během samotné poutě. Steiner, 
Eva Maria. Der große Preis von Rom. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 13. V měsících leden a únor je 
rubrika Zprávy z biskupství nahrazena rubrikou Dopisy z biskupství, kde nalezneme tři dopisy od 
ministrantů, v nichž informují o akcích, které byly ve farnostech uspořádány. Také je zde jeden dopis od 
kněze – děkana Alexandra Raicha. Briefeaus den Bistümern. Minipost 2014, roč. 31, č. 1–2, s. 12–13. 

173 Toto rozložení, platné ve většině čísel ročníku, má výjimku v zářijovém čísle, ve kterém je tato 
rubrika věnována volbě nového kolínského biskupa kardinála Woelka a obsahuje pouze jeho fotografii a 
mapu kolínského arcibiskupství. Srov. Kölnhateinenneuen Erzbishop. Minipost 2014, roč. 31, č. 9, s. 12. 

174 Například v srpnu nalezneme text hymny velké poutě ministrantů do Říma, o které byli čtenáři 
informováni již v předešlých číslech ročníku 2014. ROTH, Johannes Matthias. Ich bin frei. Minipost 
2014, roč. 31, č. 8, s. 13. 

175 V dubnovém čísle ročníku 2014 na této straně nacházíme tipy na dvě počítačové hry, jednu 
dobrodružnou a druhou vhodnou pro mozkový trénink. Srov. DINCKLAGE, Vanessa. Spannende 
Spielefür den PC. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 14. V jiných číslech nalézáme pokračování předchozí 
rubriky Zpravodajství z diecézí. 

176 Nacházíme zde konkrétní otázky typu: tréma ve škole (SPIELBER, Georg. Ich muss ein 
Referathalten – und traum ich nicht! Minipost 2014, roč. 31, č. 11, s. 14.), problém „šprta“ (KRÜGER, 
Vera. Alle nennen mich „Sterber“ und hänseln mich! Minipost 2014, roč. 31, č. 6, s. 14.), jak skončit 
s kouřením (DERR, Jan. Willstdumaldranziehen? Minipost 2014, roč. 31, č. 2, s. 14.) apod. Jeden okruh 
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tazatele či tazatelky. Pak pokračuje odpověď, kterou sestavuje někdo z redakčního 

týmu. 

Text zabírá zhruba 80 % stránky, zbytek tvoří fotografie. V horní třetině strany se 

nalézá výzva k zasílání dotazů s malou fotografií odborníků, kteří na otázky odpovídají. 

2.2.10.  Plakát 

Oblíbenou částí časopisů jsou plakáty. Každé číslo MINIPOSTU nabízí svým 

čtenářům na stránkách patnáct a osmnáct jeden velký ve formátu A3. 

Plakáty jsou různého zaměření. Obsahují jak čistě křesťanská témata,177 tak i plakáty 

čistě světské.178 Některé obrázky obsahují také poutavý citát nebo verš žalmu. 

V lednovém a červencovém čísle je místo plakátu liturgické téma, které se dá vyjmout a 

vložit na nástěnku. Lednové téma je věnováno křtu dítěte a červencové číslo oblečení 

ministranta, kněze a liturgickým barvám.  

2.2.11.  Liturgický kalendář 

Uprostřed časopisu, na stranách šestnáct a sedmnáct a na druhé straně plakátu, se 

nachází liturgický kalendář na aktuální měsíc. „Svatá matka církev pokládá za svůj úkol 

v určité dny během roku slavit posvátnou vzpomínku na vykupitelské dílo svého 

božského Ženicha. (…) Když slaví jednotlivá tajemství vykoupení, otvírá věřícím 

bohatství mocných činů a zásluh Pána, takže je neustále v jistém smyslu zpřítomňuje, 

aby se s nimi věřící setkávali a aby z nich čerpali spásonosnou milost.“179Ministranti 

mají možnost mít přehled o celém měsíci a největších svátcích během něj.  

 Na dvoustraně nejsou uvedena čísla stránek, aby bylo možné ji vyjmout a použít 

například na ministrantské nástěnce. Každý den měsíce má své okénko s označením 

liturgického dne, svátku v běžném kalendáři, liturgické barvy zobrazené na ornátu a 

případně stupně liturgického slavení. Kromě těchto informací je zde i prostor pro osobní 

poznámky čtenářů. 

Na pravé straně stránky se nachází sloupeček věnovaný světci nebo informace o 

významné liturgické slavnosti, připadají na aktuální měsíc. Je doplněn malou fotografií. 

                                                                                                                                               

dotazů se týká problému, že ministrant nerozumí obsahu mše svaté a nemůže se zeptat doma, neboť jeho 
příbuzní jsou nepraktikující (REINDERS, Angela M. T. In der Messe verstehe ich manch es nicht. 
Minipost 2014, roč. 31, č. 5, s. 14.). 

177 Například fotografie ze setkání s papežem Františkem, fotografie křížů. 
178 Například národní německý fotbalový tým nebo obrázek kamínků, na kterých jsou nakresleny tzv. 

„emotikony“. 
179 SC, čl. 102. 
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2.2.12. Rubrika Mittendrin – MiniMax 

Devatenáctá strana nese název Mittendrin – MiniMax, což lze přeložit Uvnitř. 

Spojení MiniMax je zkratkou označení ministranta Maxe, který vždy na této stránce 

vystupuje. Nachází se na ní jeden velký celostránkový vtip, jehož autorkou je pokaždé 

stejná kreslířka Cornelia Kurtz. U jednotlivých postav jsou umístěny komiksové 

„bubliny“. Obsahem vtipu bývají humorné problémy malého ministranta Maxe.  

Z celkového kontextu časopisu se vymyká. Jedná se o první výraznou ilustraci, se 

kterou se čtenář v časopise setká. Předchozí stránky byly doprovázeny, až na malé 

výjimky, pouze fotografiemi. 

2.2.13. Téma 

Dvoustrana dvacet až dvacet jedna je věnována tématu. Témata bývají různorodá: 

reportáž o pouti ministrantů do Říma, pojednání o modlitbě u stolu, stať o Panně Marii, 

návod, jak se omluvit. Nalezneme zde i otázky moderní doby, jak se bránit školní šikaně 

či kyberšikaně, o aktuálních idolech atd. Rubrika je vždy bohatě doplněna grafikou. 

Fotografie zabírá většinu strany dvacet jedna, případně dolní část celé dvoustrany. 

Obrázek zabírá zhruba 40 %.  

2.2.14. Pramen 

Rubrika Fundgrube, kterou bychom přeložili jako Pramen, případně Zdroj, se 

nachází na straně dvacet dva a dvacet tři. Její téma je vždy pokračováním a rozvinutím 

předchozí dvoustrany. Oproti rubrice Téma, která je spíše teoretickým pojednáním, se 

rubrika Pramen zaměřuje na konkrétní návody.180 

Text, který zabírá zhruba 40 % plochy, bývá rozdělen do tří až šesti textových 

oddílů. Každý blok obsahuje fotografie především menších rozměrů. 

2.2.15. Hádanky 

Další dvoustrana dvacet čtyři a dvacet pět má po celý rok ustálenou podobu. Na 

horní polovině levé strany se nachází velký obrázek, většinou vtipný, a pod ním jsou 

kolíčky připevněné vtipy v podobě lístečků na prádelní šňůře. Dále na této dvoustraně 

nalezneme křížovky a bludiště směřované spíše pro mladší čtenáře, znalostní testy, 

sudoku, tipy na filmy apod. pro starší. Text vyplňuje pouze menší část stránky, přibližně 

                                                 
180 Například u dubnového tématu Odpuštění nabízí rubrika Pramen konkrétní návody na aktivity a tip 

na film Přečin. Vergeben – was fällt schwer, was leicht? Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 23. Kleine feh- 
ler- große Fehler – Wie damit umgehen? Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 23. Filmtipp: Die Verfehlung a 
M. T. In der Messe verstehe ich manch es nicht. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 23. 
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20 %. Dvoustrana se jeví jako velice zajímavá a graficky přitažlivá, zvláště pro věkovou 

skupinu 9–13 let. 

2.2.16. Rubrika Z místa 

Strana dvacet šest a dvacet sedm přináší informace z návštěv různých míst. 

Nalezneme tu různorodá témata: počínaje návštěvou u rytířů a Vikingů, ale i reportáže 

z různých farností. Liturgickému životu ve farnostech přikládá důležitost i 

Sacrosanctum Concilium: „Tyto obce představují do jisté míry celou viditelnou církev, 

žijící po celém světě. (…) Ať se usiluje o to, aby rostlo vědomí farního společenství.“181 

Rubrika patří mezi bohatě ilustrované stránky. Text zabírá kolem třetiny plochy a 

zbytek je vyplněn množstvím ilustračních snímků. Nadpis se nachází v levé horní 

polovině dvoustrany a je podložen velkou fotografií.  

2.2.17. Chuť do čtení 

Další rubrika na dvoustraně dvacet osm a dvacet devět nabízí spíše mladším 

čtenářům barevně ilustrovaný příběh s rozmanitými názvy.182 Autor kreseb je Christian 

Badel. „Rubrika Leselust není pojata jako tradiční časopisecká strana, ale spíše jako 

ilustrovaná kniha.“183 Bývají zde dva až tři kreslené obrázky. Text není rozdělen 

mezinadpisy, jak je obvyklé u časopisů, ale je řazen do souvislých odstavců, které 

nacházíme spíše v dětských knihách.  

2.2.18. X-tra 

Poslední dvoustrana časopisu třicet a třicet jedna podporuje manuální zručnost 

čtenářů, podle obsahu však spíše čtenářek. Podporuje je v praktických pracovních 

dovednostech, zvláště v pečení, vaření a výrobě dekoračních předmětů.184 

Tato témata jsou často čerpána z knih, které jsou zde na stránce v pravém slou-

pečku inzerovány. Většinu plochy zabírají fotografie, které názorně ilustrují návody na 

                                                 
181 SC, čl. 42. 
182 Kočka v nebezpečí (SIGG, Stephan. EingeheimerGarten. Minipost 2014, roč. 31, č. 7, s. 28-29.), 

Deštník pro všechny (SIGG, Stephan. Regenschirmefüralle. Minipost 2014, roč. 31, č. 8, s. 28-29.), Tajná 
zahrada (SIGG, Stephan. EingeheimerGarten. Minipost 2014, roč. 31, č. 5-6, s. 28-29.), Setkání na 
ministrantském výletě (SIGG, Stephan. MinistrantengewänderGesucht. Minipost 2014, roč. 31, č. 2, s. 
28-29.) apod. 

183 Rozhovor se Zbyňkem Pavienským, obrazovým editorem a fotografem časopisu IN! a Tarsicius 9. 
června 2016. 

184 Nalezneme tu návod na martinské pečivo (LANGE, Claudia. GebackeneserzähltGeschichten. 
Minipost 2014, roč. 31, č. 11, s. 30–31.), recepty na vaření (LANGE, Claudia. Kürbissuperlecker. 
Minipost 2014, roč. 31, č. 9, s. 30–31.), recepty na přípravu ovocných šťáv (HELLMICH, Uschi. 
Fruchtsirup. Koch dirdeinenSommerdrink. Minipost 2014, roč. 31, č. 7, s. 30–31.), návod na výrobu 
vaječné vázy (HELLMICH, Uschi. Vaseaus dem Ei. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 30–31.) apod. 
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vlastní tvorbu. Text se omezuje pouze na popisky a případná vysvětlení postupu prací. 

Fotografie zabírají plochu zhruba 90 % dvoustrany. Občas je přes ně vysázen text.  

2.2.19. Poslední strana 

Poslední strana, strana třicet dva, obsahuje upoutávku na příští číslo, konkrétně 

obrázek titulní strany a krátkou anotaci, co v něm čtenáři naleznou. Spodní část strany 

nese název Kniha měsíce. Jedná se o nabídku nových knih určených pro ministranty, 

případně pro věřící mládež,185 z vydavatelství Butzon&Bercker. Text tvoří přibližně 

30 % plochy strany.  

2.2.20. Struktura témat 

Každé téma má výrazný nadpis a je doprovázeno ilustračními fotografiemi. Některé 

články obsahují krátký perex. Vlastní článek bývá rozdělen na odstavce s podnadpisy. 

Články v časopise určeném pro mladší děti jsou poměrně dlouhé a zabírají většinou 

dvoustranu. Témata bývají doplňována přiléhavým citátem či výstižnou větou. Tento 

významný text bývá graficky zvýrazněn a umístěn v samostatném obdélníčku.  

2.2.21. Chlapecká a dívčí témata a rozsah stránek věnovaných jednotlivým 

pohlavím 

Časopis MINIPOST byl dle vyjádření vydavatelů určen pro děvčata a chlapce ve 

věku 9–13 let, i když se běžnému čtenáři mohl jevit, že je zaměřen více na děvčata. 

Nejprve budeme časopis analyzovat na základě obsahu fotografií, pak provedeme 

analýzu témat; kolik prostoru je věnováno typicky chlapeckým tématům, kolik dívčím a 

kolik genderově neutrálním tématům.  

2.2.22. Analýza na základě obsahu fotografií 

Časopis na první pohled zaujme titulní stránkou, která prozrazuje, jaké cílové 

skupině je určen. Při pohledu na titulní strany MINIPOSTU ročníku 2014 zjišťujeme, že 

pouze dvě z nich jsou typicky chlapecké. Na jedné je vyfocen zhruba devítiletý kluk a 

druhá je věnována fotbalu. Avšak i na této fotbalové titulní stránce nalezneme malé 

snímky dvou děvčat ve fotbalových dresech s fotbalovým míčem nad hlavou.  

                                                 
185Například: Modlitby do kapsy (VELLGUTH, Klaus: Prayer to go. Kurzgebete. MINIPOST 2014, 

roč. 31, č. 4, s. 32.), Ježíšovy zázraky (MILLER, Gabriele: Die wunder Jesu. MINIPOST 2014, roč. 31, č. 
9, s. 32.), Horské kázání (THÖNNES, Dietmar: Die Bergpredigt. MINIPOST 2014, roč. 31, č. 9, s. 32.), 
ale i „Ministrantské know-how“ (DELISSEN, Sebastian; LOWINSKI, Felicitas. Know-how für 
Ministranten. MINIPOST 2014, roč. 31, č. 1, s. 32.) nebo nástěnný ministrantský kalendář (Ministranten-
Wandkalender 2015. MINIPOST 2014, roč. 31, č. 10, s. 32.). 
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Dívčích témat objevíme na titulních stránkách mnohem více: téma pečení, fotografie 

koně a dívky, péče o zahradu, romantický snímek majáku apod. Mezi genderově 

neutrální lze zařadit fotografii dětských rukou a počítačovou ilustraci s tématem 

mobilních aplikací.  

Pro podrobnou analýzu zaměření časopisu na chlapce a děvčata jsme zvolili tři čísla, 

a to podle titulní strany. Titulní stránku červnového čísla, kde fotografie zobrazuje 

několik fotbalistů, považujeme spíše za titulní stránku chlapeckou, oproti tomu 

červencovou titulku, na níž vidíme dívku s koněm, můžeme považovat spíše za dívčí. 

Srpnové titulní stránce dominuje fotografie sochy svatého Petra z Vatikánu, a proto ji 

považujeme za neutrální.  

 Červnové číslo, kterému jsme přiřadili dle titulní stránky spíše chlapecký nádech, 

obsahuje uvnitř časopisu 23 fotografií a ilustrací, na nichž jsou lidé. Z těchto 23 snímků 

jsou 3 fotografie, na kterých je vyfocená samotná dívka, a čtyři fotografie pouze 

s chlapci. Na ostatních snímcích jsou vždy chlapci a dívky společně.  

V červencovém čísle, na kterém dominuje dívka s koněm, je statistika následující: 26 

fotografií a ilustrací, na nichž jsou lidé, a překvapivě na 13 z nich jsou jenom chlapci 

nebo samotný kluk a na pouhých třech ilustracích nebo fotografiích se vyskytuje 

samotná dívka nebo dívky.  

Srpnové číslo, které jsme podle titulní stránky označili jako neutrální, obsahuje 16 

fotografií a ilustrací s lidmi, z nichž na čtyřech je samotný muž nebo muži (dvakrát jde 

o papeže Františka) a na dvou fotografiích je dívka samotná.  

Všude tam, kde můžeme vidět ministranta, je přítomná i ministrantka. Obráceně to 

ovšem neplatí a v časopise najdeme i samotné ministrantky.186 Na základě této 

skutečnosti můžeme tvrdit, že pokud se jedná o ilustraci, je vždy zřejmá snaha 

zobrazovat jak ministranta, tak ministrantku, avšak spočítáme-li počet chlapců a děvčat 

na fotografiích, zjistíme, že jsou převážně zobrazeny dívky.  

2.2.23. Hodnocení na základě analýzy témat 

Na základě analýzy jednotlivých témat v roce 2014 můžeme říci, že většina jich je 

genderově neutrálních. V celém ročníku jsme našli pouze jednu pravidelnou rubriku pro 

děvčata s názvem X-tra na straně dvacet osm a dvacet devět, která je věnována tvůrčím 

                                                 
186 Srov. MARQUARDT, Vera. Kirche in der Manege. Minipost 2014, roč. 31, č. 6, s. 26–27. 

Wiedner, Karl-Heinz. Palmprozession mit Esel. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 26–27. 
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pracím na zahradě, v kuchyni, práci s papírem apod., což je bližší děvčatům. Pro 

chlapce ale žádná taková pravidelná rubrika v časopise MINIPOST v roce 2014 není. 

Jedinou vysloveně chlapeckou tématiku jsme našli pouze ve čtyřech číslech 

v ročníku 2014. Tři z nich jsou v rubrice Z místa: v únorovém čísle Návštěva u Vikingů, 

v květnovém text o životě na kosmické stanici ISS a v červencovém příběh o skupině 

rytířů. Kromě toho byl otištěn ještě jeden chlapecký článek věnující se fotbalu, a to 

v rubrice Téma v červnovém čísle. 

 Za čistě dívčí témata, kromě výše zmíněné rubriky X-tra, jsme označili v ročníku 

MINIPOST 2014 v lednovém čísle v rubrice Téma článek s názvem: Požehnání 

přinášet, požehnáním být, který je i výběrem fotografií určen především děvčatům.  

V lednovém čísle bychom podle názvu a obsahu reportáže o hádkách ve škole mohli 

usuzovat, že jde o neutrální téma, ale z fotografií, kdy z dvanácti účastníků reportáže je 

pouze jeden muž, už to tak nevyznívá. Navíc je zobrazen jenom na dvou fotografiích a 

na ostatních sedmi, které zachycují modelovou situaci a její řešení, vidíme pouze 

děvčata. Jde tedy o čtyři strany časopisu, které si přečtou spíše děvčata. Navíc z článku 

jasně vyznívá, že role usmiřovatelů hádek má být svěřena zejména dívkám.  

V červencovém vydání v rubrice Příběh a téma pro společnou práci (Mini Fit: Mach 

dich fit!) u článku, který je věnován pochopení Bible, nalézáme jako ilustrační fotografii 

dívku s koněm. Jedná se o fotografii, která je použita i na titulní stránce. Článek, ač 

genderově neutrální, je tímto obrázkem významově posunut spíše k dívkám. Podobnou 

situaci nalezneme i v zářijovém vydání na straně čtrnáct, kde je k otázce o přátelství 

uvedena fotografie tří děvčat. Článek tak působí, že je primárně určen pro dívky.  

Na stránkách dvacet až dvacet tři v říjnovém vydání v rubrice Téma čteme článek 

věnující se idolům, konkrétně chybám, kterých se mohou dopouštět. Na hlavní 

fotografii vidíme zpívající dívku a celé téma působí dojmem, jako by bylo určeno opět 

pouze dívkám. Prosincové vydání přináší na stranách deset a jedenáct zprávu o dětské 

nemocnici v Betlémě. Výběr fotografií, na kterých jsou pouze ženy jak v rolích 

pacientek, tak v rolích lékařek, vzbuzuje dojem, že článek směřuje opět pouze na dívky.  

Závěrem lze konstatovat následující: Za témata určená pouze dívkám můžeme 

považovat rubriku X-tra. Ostatní články čítající seriál o zasvěceném životě, různé 

odpovědi na otázky, zprávy z církevního světa, návštěvy v zoo a další, jsou pojaty jako 

genderově neutrální. To však nic nemění na tom, že naše analýza dospívá k zjištění, že 

většina článků je posunuta blíže k dívkám, a to více než samotným textem zejména 

výběrem fotografií, kterým dominují dívčí tváře. 
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2.2.24. Modelový čtenář 

Časopis byl dle vyjádření webových stránek časopisu určen pro dívky a kluky ve 

věku 9–13 let.187 Ze subjektivního posouzení všech čísel ročníku 2014 odhadujeme, že 

pro děti v tomto věku jsou přitažlivá pouze některá témata a většina z nich směřuje 

k mládeži adolescentního věku 14–18 let. Mladší školní mládeži jsou věnovány strany 

dvacet čtyři a dvacet pět, kde nalezneme vtipy, bludiště a doplňovačky. Dále se zdá pro 

tento věk velice vhodná strana dvacet osm a dvacet devět, tedy rubrika Chuť do čtení, 

na které nalezneme delší příběh pro děti. Do dětské roviny posouvá tento příběh nejen 

obsah a forma, ale také ilustrace, které výrazně odkazují k mladšímu školnímu věku. 

Čtenáři ve věku kolem deseti let jistě také uvítají plakát. Věkové určení ostatních témat 

bychom mohli odvodit i z ilustračních fotografií, které doprovázejí text. Můžeme na 

nich vidět často děvčata a chlapce starší, než je oficiálně uváděný věk skupiny; 

odhadujeme ho zhruba na 13–16 let. 

2.2.25. Rozdělení na křesťanská a ostatní témata 

V tomto pododdíle práce se zaměříme na prozkoumání množství článků v ročníku 

2014 s tématikou křesťanskou a s tématikou profánní. Provedeme i analýzu témat 

fotografií. Části Tiráž, Obsah a Sloupek šéfredaktorky vyjmeme z našeho zkoumání, 

protože neobsahují vlastní téma, ale pouze odkazují na články. 

Rubrika Reportáž na straně čtyři až sedm přináší různorodé typy témat. Ta se týkají 

většinou obecně lidských záležitostí, jako je například péče o ekologii, o vztahy mezi 

lidmi, o sportovní témata, případně i o pouti německých ministrantů do Říma. Tuto 

rubriku nemůžeme zhodnotit jako typicky křesťanskou, ale ani jako stránku vyhýbající 

se křesťanským tématům, neboť každý článek, i když pojednává o záležitostech, které 

se přímo netýkají duchovního života, ale prohlubuje vztah člověka, jak ke svému 

prostředí a světu, tak i k sobě sama. Fotografie a ilustrace doprovázející tuto rubriku 

nenesou – kromě pouti do Říma – žádný duchovní obsah. Nalezneme na nich převážně 

fotografie lidí, zvířat apod.  

Stránky osm a devět obsahují Příběh a téma pro společnou práci. Jde pouze o 

křesťanská témata jako je například liturgický rok, biblické otázky, otázky po 

spiritualitě, otázky o historii křesťanství. V této rubrice se často nachází i návody na 

trávení společného času ve vrstevnických kolektivech ministrantů a ministrantek, a to 

včetně modliteb. Rubrika přináší v roce 2014 vždy obsah s křesťanským tématem. 
                                                 
187 Srov. [2015-10-04]. <http://minipost.de>. 
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Fotografie umístěné k těmto článkům se více zaměřují na křesťanská témata – kříže a 

modlící se osoby. V několika číslech se vyskytují i obrazy svatých. Snímky 

doprovázející návody na společné hry jsou čistě ilustrativní a náhodné, sloužící jako 

pomůcka k samotné hře.  

Rubriku Seriál nalezneme na stranách deset a jedenáct. V roce 2014 obsahuje témata 

o řeholním životě a světové církvi. Již z tohoto můžeme jasně usuzovat, že se jedná 

vysloveně o křesťanskou rubriku. Texty se snaží nalézat spíše lidské příběhy. 

Představují nikoliv teoretické koncepty, ale ukazují konkrétní lidi a problematiku života 

buď v zasvěceném životě, nebo ve světové církvi. Charakter fotografií ilustrující 

rubriku Seriál odpovídá tématům, to znamená, že články o zasvěceném životě jsou 

doprovázeny snímky svatých, klášterů, případně osobami zasvěceného života. 

Fotografie k tématu světová církev jsou více symbolické a méně ilustrační a nalezneme 

na nich témata lidské vzájemnosti (držící se ruce, obrázky dlaní apod.), témata 

odpovědnosti (zeměkoule položená v dětských dlaních).  

Strany dvanáct a třináct obsahují kromě dubnového čísla vždy rubriku Zpravodajství 

z diecézí, jedná se tedy o křesťanské téma. V dubnovém čísle ročníku 2014, které 

představuje určitou výjimku, nalezneme rubriku Hry, která pojednává o společných 

hrách, kterými je možno trávit čas při společné pouti na cestě za papežem do Říma. 

Jedná se o stránku spíše informační, přinášející zprávy o jmenování nových biskupů 

v Německu, o ministrantských setkáních, o koncertech v kostele a o cestě ministrantů 

do Říma. Dále zde nalezneme zprávy o nových knihách, případně o deskových hrách. 

Fotografie v této rubrice mají charakter čistě reportážní. Vidíme na nich fotky biskupů, 

ministrantů a ministrantek, společenství. Výjimku najdeme pouze v srpnovém čísle, 

které informuje o poutní písni s názvem „Ich bin frei“ (Já jsem svobodný), složené při 

příležitosti poutě do Říma. Píseň doplňuje fotografie sochy sv. Petra z Vatikánu.188 

V rubrice Bedna trápení na straně čtrnáct nalezneme odpovědi na dotazy čtenářů. 

Tyto dotazy jsou často zaměřeny jak na všeobecně lidské vztahové problémy, jako jsou 

závist, žárlivost, šikana, tak i na problémy liturgické – porozumění liturgii nebo 

pozornost během mše. Ve vánočním čísle je tato rubrika nahrazena velkou vánoční 

soutěží o ceny. Zaměření rubriky je různorodé. Jak již bylo řečeno, nachází se zde 

témata čistě křesťanská, ale vedle nich i obecně lidská, přesto si dovolujeme tvrdit, že 

                                                 
188 V říjnovém čísle je rubrika rozšířená až na stranu čtrnáct, neboť přináší zprávu o cestě 50 

ministrantů do Říma a o jejich setkání s papežem Františkem. Nägele, Benjamin. 50 Minis auf Wallfahrt 
nach Rom. Minipost 2014, roč. 31, č. 10, s. 14. 
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rubrika Bedna trápení je spíše křesťanská, protože otázky jsou řešeny vždy s ohledem 

na křesťanské pojetí vztahů a života. Fotografie příslušející k této rubrice jsou spíše 

koncepční než reportážní. Vidíme zde klečící ministranty a dětské tváře. Tyto snímky 

vhodně doplňují text a přispívají k humanistickému vyznění stránky.  

Na dalších stranách časopisu MINIPOST nalezneme plakát, na jehož zadní straně je 

vždy umístěn liturgický kalendář společně s textem o svatých, a jedná se samozřejmě o 

křesťanské téma. Fotografie, které nalezneme na plakátech, jsou různorodé od čistě 

křesťanských – ilustrovaný ministrantský manuál, fotka kříže, Svatého otce, liturgické 

barvy a oblečení – po čistě zábavné – létající balónky, kosmonauti, pomalované kameny 

apod. I přesto bychom plakáty zařadili do křesťanských témat, neboť na mnoha 

plakátech, které nenesou vyloženě křesťanský obsah, se nalézají rozmanité křesťanské 

citáty. Zadní stranu plakátu, tedy liturgický kalendář, můžeme jistě považovat za 

křesťanskou stránku časopisu, jedná se vysloveně o liturgicko-ministrantské téma. 

V rubrice Mittendrin nalezneme jeden ilustrovaný vtip. Témata mnohých vtipů se týkají 

vztahových problémů, ale narazíme i na vtipné situace z liturgického a farního života. 

Tuto rubriku nemůžeme zařadit do křesťanských témat, ale do obecně lidských.  

Na následujících stránkách v časopise MINIPOST se nachází rubrika Téma, která se 

v ročníku 2014 věnuje mnoha oblastem. Spojujícím prvkem rubriky je chlapec či dívka 

nalézající se v různých situacích života, a to jak světských, tak náboženských. 

Nalezneme tu návody, jak se modlit, jak nalézt vnitřní klid, jak se klanět svatým, jak 

chápat rituály, jak žít s Pannou Marií, jak se modlit u stolu, jak se vyvarovat šikaně. 

Problematika je velmi široká a řešena v úzkém kontaktu s naukou a životem církve. 

Fotografie doprovázející tyto texty bývají čistě křesťanské (obrazy nebo fotografie 

svatých), ale i „světské“ ilustrující problematiku šikany a lidských vztahů. Tyto snímky 

jsou spíše koncepční, tedy přinášejí mnohost významu a neodkazují přímo k danému 

tématu, ale k obecnostem, a tím nabízejí větší šíři pochopení. S ohledem na zjištěné 

skutečnosti můžeme tuto rubriku považovat za ryze křesťanskou.  

Za rubrikou Téma přichází rubrika Pramen, která rozvíjí obsahy z předcházející 

rubriky a zaměřuje se na konkretizaci předchozích, spíše obecnějších témat. Tato 

obecná témata dává do kontextu se spirituálním a duchovním rozměrem života 

křesťana. Fotografie v rubrice Pramen jsou tedy spíše konkrétní. Nejedná se o fotografie 

koncepční, mnohovýznamové, jako na předchozí stránce, ale fotografie dávající návod, 

jak aplikovat obecnou problematiku přímo do života. Vzhledem k těmto skutečnostem 
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lze téma nacházející se na stranách dvacet dva až dvacet tři prohlásit za čistě 

křesťanské.  

Na další dvoustraně nalezneme rubriku Hádanka, záhada, rébus. Již podle názvu 

můžeme usuzovat na obsah těchto stran. Skutečně zde vidíme vtipy, křížovky, sudoku, 

bludiště, hádanky a vždy recenzi na film nebo knihu. Fotografie jsou vtipné a zábavné. 

Ačkoliv se jedná o příjemnou stránku a pro čtenáře jistě přitažlivou, nemůžeme ji 

v úzkém slova smyslu prohlásit za stránku křesťanskou, a to i přesto, že ke křesťanství 

jistě humor a vtip patří.  

Dvoustrana Vor Ort, tedy Z místa, informuje o místních událostech. Některé zprávy 

informují křesťana o událostech ze života farností, některé o zajímavostech zcela mimo 

církev, např. vikingská vesnice, život na stanici ISS, pěstování japonského bambusu 

apod. Máme-li se rozhodnout o zařazení rubriky mezi křesťanské nebo mezi ostatní, 

přikláníme se spíše k druhé možnosti, neboť přinášená témata mají jistě pobavit a 

informovat, nikoliv formovat. Týká se to i témat církevních. Bývají zde představeny 

především zajímavosti, příkladně žehnání cirkusu, použití živého osla během pouti. 

Fotografie jsou čistě ilustrační, informují čtenáře o popsaných skutečnostech. Rubriku 

Z místa proto nemůžeme zařadit mezi křesťanské rubriky.  

Na stranách dvacet osm a dvacet devět je v časopise pokaždé rubrika Chuť do čtení. 

Čtenář v ní nalezne krátký, spíše na mladší čtenáře zaměřený příběh, který se zaobírá 

obecně lidskými tématy a problematikou života mladých lidí. Na ilustracích zpravidla 

vidíme postavy dětí, případně učitelů a rodičů. Jen v srpnovém čísle jsou na fotografii 

zobrazeni ministranti; jako obvykle – jeden ministrant a ministrantka. Vzhledem 

k těmto skutečnostem je nutno tuto rubriku zařadit mezi ostatní.  

Závěrem můžeme shrnout, že v ročníku 2014 časopisu pro ministrantky a ministranty 

MINIPOST lze označit osm rubrik za vysloveně křesťanské. Jedná se o rubriky: Příběh 

a téma pro společnou práci, Seriál, Zpravodajství z diecézí, Bedna trápení, Plakát, 

Liturgický kalendář, Téma a Pramen. Nejsou jen liturgickými články, neboť „Duchovní 

život nespočívá jen v účasti na posvátné liturgii. Křesťan je sice povolán ke společné 

modlitbě, přesto však má také vcházet do své komůrky, aby se modlil k Otci ve 

skrytosti.“189 

Pět rubrik musíme zařadit mezi ostatní, protože se nevěnují vysloveně tématům 

duchovním. Evidentně se nesnaží o formaci čtenáře, ale „pouze“ baví či informují. 

                                                 
189 SC, čl. 12. 
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Jedná se o rubriky: Mittendrin, Hádanka, záhada, rébus, Z místa, Chuť do čtení, X-tra. 

U rubriky Reportáže není možné toto rozdělení přesně provést, neboť v některých 

číslech je zaměřena křesťansky, jindy se zde objevují profánní záležitosti. Na první 

pohled se zdá, že časopis MINIPOST není zaměřen příliš křesťansky, ale po podrobné 

analýze zjišťujeme, že časopis obsahuje více rubrik s křesťanskou tématikou než 

ostatních. 

2.2.26. Rozdělení dle věku 

Jak jsme již uvedli v kapitole 2.1.1, redakce deklaruje, že časopis je určen pro 

ministrantky a ministranty od 9 do 13 let. Při bližším prozkoumání obsahu témat a 

fotografií jsme usoudili, že cílovou věkovou kategorií, pro kterou je časopis vhodný, se 

spíše zdá věk 14–18 let. V této části práce hlouběji odůvodníme uvedený závěr.  

Že byl časopis určený starší věkové kategorii, lze vyvozovat z několika indicií. Tou 

první a zřejmě nejpodstatnější je rozsah a forma článků. Text článků nebýval dělen na 

kratší bloky a mnoho textů zabíralo celou stranu. Domníváme se, že by takto sestavený 

text nebyl přístupný pro cílovou věkovou kategorii. Mladší čtenáři by zřejmě uvítali 

kratší textové bloky. Další indicií, která nás přivádí k domněnce, že časopis byl čten 

především staršími čtenáři, je jeho samotný obsah, tedy volba témat, kterým se věnuje a 

která rozebírá. Ať už se jedná o zasvěcený život, zprávy z diecézí, texty o svatých, 

žádná z těchto rubrik není formou zpracování určena čtenářům mladším 12 let. Třetím 

kritériem, které nás přesvědčuje o zaměření časopisu pro starší čtenáře, jsou fotografie, 

které málokdy zobrazují děti mladšího školního věku. Většinou, pokud můžeme 

odhadnout, vidíme spíše děvčata a chlapce staršího školního věku. 

V časopise ale najdeme i rubriky, které jsou zjevně určené mladším čtenářům. První 

z nich je rubrika Chuť do čtení, i když i zde je nejspíš mlčky předpokládáno, že příběh 

přečtou dětem rodiče, neboť takto obsáhlý text je pro čtenáře začátečníka náročný. Dále 

pak rubrika Hádanky, vtipy, která je jak obtížností hádanek a kvízů, tak i ilustracemi a 

fotografiemi určena pro mladší čtenáře. Další rubrika, která je délkou textu i zvolenými 

obrázky vhodná, je rubrika Uprostřed, kde na celou stránku najdeme nakreslený vtip a u 

něho tzv. komiksovou „bublinu“.  

Mezi rubriky, u kterých nejsme schopni určit vhodné věkové zařazení, můžeme 

počítat plakát a liturgický kalendář umístěný na jeho zadní straně. Domníváme se, že 

fotografie a ilustrace použité na plakátech v ročníku 2014 jsou akceptovatelné více 

věkovými skupinami.  



 

67 

Časopis nebyl dělen tak jako Tarsicius podle věku, čtenáři si tak museli své téma 

najít sami. Jelikož se ale rubriky periodicky opakovaly, je zřejmé, že pravidelný čtenář 

už věděl, na které stránce hledat svoji oblíbenou rubriku. 

2.3. Redakční knowhow MINIPOSTU 

Redakční tým se zpravidla skládal ze šesti členů. Dva spolupracovníci nakladatelství 

(šéfredaktorka Heidi Rose, redaktorka Vera Marquardt) a pan Alexander Bothe, referent 

pro pastoraci ministrantů a hudebně kulturní vzdělávání při německé biskupské 

konferenci jako zástupce vydavatele. Pro spolupracovnice nakladatelství byla práce na 

MINIPOSTU jen malou částí jejich činnosti. Časopisu se nejvíce věnoval pan Alexandr 

Bothe.  

Na MINIPOSTU dále spolupracovalo čtyři až šest zaměstnaných členů (diecézní 

zástupce biskupství, pedagog pro náboženskou výchovu, kaplan a pastorační referent). 

Tito členové spolupracovali zpravidla dlouhodobě na základě vzájemné domluvy.  

Redakční tým se scházel jednou za rok k reflexi po obsahové a teologické stránce 

aktuálního ročníku a k plánování následujících vydání.  

Redakce spolupracovala se širokým spektrem autorů, kteří přispívali svými články. 

Časopis sázel Kai a AmreiSerfling z Lipska.190 

                                                 
190 Dopis Heidi Rose Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 7. listopadu 2016. 

Informaci nelze dohledat ani v tiráži časopisu, ani na internetových stránkách. 

Vývoj odběru časopisu MINIPOST  
(leden 2005 – leden 2016) 

Rok Počet odběrů Rok Počet odběrů 
2005 13 403 2011 8 789 
2006 12 495 2012 8 233 
2007 11 240 2013 7 478 
2008 10 764 2014 6 951 
2009 10 306 2015 6 603 
2010 9 461 2016 6 126 



 

68 

Jelikož na webu http://minipost.de píší, že je to jediný časopis pro německy mluvící 

země, zeptali jsme se šéfredaktorky Heidi Rose, kolik časopisů se posílá do jakých 

zemí. Z tabulky vidíme, že většina vytištěných časopisů zůstává v Německu a jen 

nepatrný počet výtisků putuje do jiných zemí.191 

U časopisu Tarsicius jsme uvedli, kolik kusů časopisu je odebíráno do jednotlivých 

diecézí, pokusili jsme se tuto informaci zjistit také od jeho německého protějšku. 

Z redakce nám zaslali údaje o počtech adres, které zasílají do jednotlivých diecézí.192 

                                                 
191 Dopis Heidi Rose Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 21. prosince 2015. 

Zájem o časopis MINIPOST v jednotlivých zemích 
v roce 2015 

Země Počet kusů 
Německo 6 195 
Švýcarsko 125 
Rakousko 98 
Itálie 68 
Lucembursko 13 
Lichtenštejnsko 5 
Nizozemsko 2 
Polsko 2 

Předplatitelé časopisu MINIPOST do jednotlivých diecézí 
Stav k 23. březnu 2012 Stav k 5. květnu 2014 

Diecéze 
Počet adres Počet adres 

Freiburg 193 168 
Rottenburg-Stuttgart 163 163 
Regensburg 130 125 
München-Freising 124 112 
Augsburg 114 89 
Münster 107 60 
Köln 93 91 
Würzburg 72 55 
Trier 69 44 
Paderborn 64 66 
Bamberg 59 51 
Mainz 59 47 
Hildesheim 53 36 
Essen 47 29 
Fulda 44 32 
Speyer 44 38 
Aachen 41 30 
Offizialat Vechta 39 27 
Eichstätt 28 29 
Limburg 26 26 
Osnabrück 23 24 
Erfurt 19 9 
Berlin 17 14 
Passau 16 15 
Dresden-Meißen 16 14 
Hamburg 13 12 
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2.3.1. Předplatné 

Objednání předplatného bylo možné během celého roku. Včetně poštovného činilo 

celoroční předplatné 17,50 € (v přepočtu 473 Kč).193 Od pěti kusů bylo možné uplatnit 

množstevní slevu, roční předplatné pak bylo 16,50 €.194 

2.4. Analýza grafické stránky MINIPOSTU 

Grafické ztvárnění každého časopisu je nesmírně důležité, neboť na čtenáře působí v první řadě. 

Sebelepší článek, doprovázený nevhodnými či nekvalitními fotografiemi, bude čtenářem nejspíše 

opomenut. Obsahová stránka se v časopise velice úzce spojuje se stránkou formální, aby společně 

vytvořily jednotu. Časopis MINIPOST ročník 2014 působí velice příjemně, neboť pracuje 

s pastelovými barvami a kvalitními fotografiemi.195 

2.4.1. Použité fotografie, kvalita, zdroj 

Jak jsme již poukázali, použité fotografie jsou kvalitní a korelují s obsahem. U 

obecných článků, kde nelze použít reportážní typ fotografie a používají se koncepční 

mnohovýznamové snímky, můžeme téměř vždy konstatovat jejich kvalitní výběr a 

použití. Ilustrační snímky, které jsou vytvářeny ad hoc pro potřeby článku, jsou 

dostatečně vypovídající a technicky bezchybné, tedy jejich barevnost a světelnost je 

korektní, a taktéž kompozice odpovídá potřebám textu. Mnohokrát můžeme pozorovat 

tzv. „ořezávání“ snímků. Myslíme tím stav, kdy jsou ze snímku vyříznuty nejdůležitější 

prvky, ve většině případů postavy, a rušivé pozadí je odstraněno. Tento proces 

umožňuje zdůraznit ze snímku to nejdůležitější a zbavit se balastu, který na nich může 

být přítomen. Kvalita ořezu, která je náročná na grafikovu zručnost, je v naprosté 

většině případů dostačující.196 

Redakce časopisu v roce 2014 čerpala fotografie většinou z fotobanky fotolia.com a 

dále z otevřeného zdroje wikipedia.com. Reportážní fotografie jsou většinou foceny 

vlastními silami autory článků. 

                                                                                                                                               
192 Dopis Heidi Rose Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 8. listopadu 2016. 
193 Kurz 3. 12. 2015 27,035 Kč za euro, viz [2015-12-03] <http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-

kurzy/EUR-euro/>. 
194 [2015-12-01] <http://minipost.de/index.php?m=10&n=2>. 
195 Rozhovor se Zbyňkem Pavienským, obrazovým editorem a fotografem časopisu IN! a Tarsicius 4. 

února 2016. 
196 Tamtéž. 

Magdeburg 5 7 
Görlitz 4 3 
Celkem 1 682 1 416 



 

70 

2.4.2. Analýza titulní stránky 

Titulní stránce dominuje logotyp MINIPOST, který je umístěn v hlavičce stránky a 

zabírá zhruba pětinu její velikosti. V hlavičce vždy najdeme internetovou adresu 

www.minipost.de, číslo vydání, měsíc, kód a cenu. Součástí logotypu je i drobnějším 

písmem vytištěný podnadpis Časopis pro ministrantky a ministranty.  

Většinu plochy zabírá úvodní fotografie. Tyto snímky nemají žádnou vnitřní 

jednotící linii v rámci ročníku. Pouze v měsících březnu, dubnu a v srpnu jsou témata 

náboženská, ostatní čísla obsahují fotografie různých druhů. Na každé titulní stránce je 

několik odkazů na články uvnitř, většinou dva až čtyři. V horní třetině stránky je vždy 

grafický odkaz spojený s článkem, který je uvnitř čísla. Pouze jediná titulní stránka 

z červnového čísla odkazuje k aktuálnímu dění, a to k mistrovství světa ve fotbale. 

Titulním stránkám časopisu MINIPOST dominuje logotyp, který svým provedením 

působí spíše dojmem grafiky pro mladší děti, nikoliv pro čtenáře, kterým je časopis 

primárně určen.  

Kvalita titulní stránky je odvislá od kvality fotografie. V ročníku 2014 můžeme 

nalézt velice zdařilé snímky (měsíce leden, únor a červen), ale také fotografie zcela 

nevhodné pro titulní stránku (listopad).  

Nyní se zaměříme na jednotlivé titulní strany časopisu MINIPOST 2014.  

Na titulní stránce lednového čísla je zobrazen maják s přáním Božího požehnání do 

nového roku, součástí jsou odkazy na témata uvnitř. První odkaz je na sérii článků o 

řeholních řádech. V lednovém čísle se věnuje tento seriál františkánům. Druhý odkaz 

zní: Usmiřovatelé hádek ve škole. 

Únorová titulní stránka je moderní, nalezneme zde fotografii mobilního telefonu 

s typickými ikonkami. V upoutávkách je připomínán seriál o zasvěceném životě, 

reportáž o hiphopových tanečnících a článek o Vikinzích.  

Na březnové titulní stránce se nachází fotografie ministrantek a ministrantů ležících 

na louce. Nalezneme zde upoutávky série na pokračování o řeholnících a na článek o 

lodi zachraňující trosečníky.  

Na dubnové titulní straně je poměrně zajímavý motiv stínu ve tvaru kříže odkazující 

k Velikonočním slavnostem. Upoutávky pokračují v inzerování seriálu o zasvěceném 

životě, palmovému procesí na Květnou neděli a o doma vyrobitelné váze.  

Květnovou titulní stranu zdobí fotografie vztahující se k tématu zahradničení. Odkaz 

na seriál o řádech tentokrát není umístěn v dolní části stránky jako na předchozích 

titulních stránkách, ale v horní části titulní stránky.  
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Červnová titulní strana je zasvěcena mistrovství světa ve fotbale, oproti jiným číslům 

zde nenalezneme pouze jednu centrální fotografii, ale čtyři fotografie věnující se 

mistrovství světa ve fotbale. Z tohoto důvodu zde již není prostor pro další fotografie, 

které by upoutávaly na ostatní články, ale nalezneme zde pouze nadpisy třech článků.  

Červencová stránka je prázdninově letní a nalezneme zde upoutávky na nový seriál o 

světové církvi: světová církev – církev je společenství.  

Srpnová titulní stránka je jedna z těch, které obsahují náboženská témata, konkrétně 

sochu sv. Petra v Římě, která odkazuje k nástupci svatého Petra, papeži Františkovi, 

který je také zobrazen na fotografii na titulní stránce. Upoutávky informují o článcích o 

modlitbě a o rukodělném návodu.  

Na zářijové titulní stránce vidíme fotografii hrajícího si chlapce a upoutávky 

k tématu náboženství a receptu na gyros.  

Na říjnové titulní stránce nalezneme nic neříkající snímek dílků puzzle a odkazy na 

seriál o světové církvi, návod na vtipné oživení starých nepotřebných věcí. 

„Listopadová titulní stránka je vskutku odpudivá. Je nečitelná, trvalo nám jistý čas, 

než jsme pochopili, co zobrazuje – svatomartinské pečivo.“197 Upoutávky informují o 

seriálu o světové církvi a o lampiónovém průvodu ke cti svatého Martina.  

Poslední titulní strana roku 2014 je fotografií dětských rukou spojených do jednoho 

kruhu. „Snímek, který má nejspíš evokovat jednotu a svornost, je chaotický, nečitelný a 

jeho smysl z větší části uniká.“198 Upoutávky odkazují k článku o svatém Mikuláši a 

k tématu, jak získat klid, který doprovází fotografie dívky a chlapce meditujících 

v meditační poloze, což je v ministrantském časopise velice překvapující, až zarážející. 

2.4.3. Posouzení kvality sazby 

Sazba časopisu je přehledná a odpovídá požadavkům moderního časopisu. Text je 

sázen většinou ve třísloupcové, občas ve dvousloupcové formě. Řádky ve sloupečcích 

jsou dobře zarovnány, nadpisy jsou zřetelné a dobře čitelné. Sazba delších článků je 

často rozdělena mezinadpisy na kratší bloky, což zvětšuje požitek z četby. Jediné, co lze 

sazbě vytknout, je omezené používání perexů, které čtenáře v krátkosti seznamují 

                                                 
197 Rozhovor se Zbyňkem Pavienským, obrazovým editorem a fotografem časopisu IN! a Tarsicius 9. 

června 2016. 
198 Tamtéž. 
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s textem. Text je sázen na praporek,199 což může vést ke zhoršení čitelnosti a 

čtenářského zážitku. Na druhé straně sazba do bloku může vytvářet tzv. řeky,200 které 

čtenářský zážitek zhoršují.201 

2.4.4. Posouzení čitelnosti a přehlednosti 

Sazba časopisu pracuje často s obrázky vloženým na spad, do kterého je vložen text. 

Tato forma může vést ke snížené čitelnosti, což se většinou v časopise MINIPOST 

nestává. V tomto ročníku jsme nenalezli žádnou stránku s bílým podkladem. Text je 

podložen různými barevnými podklady, použita je většinou zelená, žlutá, světle modrá 

barva. U tmavších podkladových barev je text vysázen inverzně, tzn. podklad je tmavý, 

písmena jsou bílá. Tento druh sazby může vést při delším čtení k únavě očí, které se 

musejí vyrovnávat s vysokým kontrastem mezi pozadím a textem. „Tyto celobarevné 

podklady se již v lifestylových časopisech nepoužívají a sazba díky tomu působí dojmem 

určité zastaralosti. Díky těmto celobarevným podkladům působí časopis nemoderně.“202 

Časopis je až na výjimky velice dobře čitelný, nikde nedochází k překrytí textu a 

obrázku, nadpis je vždy nad textem, případný perex vždy na začátku.  

Obecně lze říci, že rubriky dodržují svůj daný stránkový rozsah, i když ve 

výjimečných případech je vidět, že redaktoři s ním zacházejí svobodně a neváhají 

v případě delšího textu zasáhnout do běžného uspořádání. 

2.5. Webové stránky časopisu MINIPOST 

Analýzu internetových stránek časopisu MINIPOST jsme provedli ještě před 

ukončením vydávání tištěné podoby. Od roku 2017 jsou stránky http://www.minipost.de 

přesměrovávány na vydavatele Butzon&Bercker.203 

Web časopisu MINIPOST poskytoval svému návštěvníku všechny potřebné 

informace, které čtenář potřeboval, i když se jednalo o velmi skromnou a zastaralou 

                                                 
199 „Sazba na praporek (tedy sazba, u které jsou všechny řádky zaraženy k jednomu okraji – 

praporku).“ BRABEC, Stanislav. Text pro každého – stručný úvod do typografie [4. 2. 2016] 
<http://www.root.cz/ clanky/strucny-uvod-do-typografie/>. 

200„Řeky jsou nepřiměřeně velké mezislovní mezery, které na sebe v horším případě ještě ve 
vertikálním směru navazují, a tím znesnadňují plynulé čtení textu. V textu tak vznikají bílá místa, která 
odvádějí čtenářovu pozornost ve vertikální ose, a může se tedy snadno stát, že se čtenář přehlédne a 
pokračuje ve čtení řádku nad či pod právě čteným.“ Sazba [2016-02-17]. 
<http://typografie.dero.name/typografie-sazba.php>. 

201 Rozhovor se Zbyňkem Pavienským, obrazovým editorem a fotografem časopisu IN! a Tarsicius 4. 
února 2016. 

202 Tamtéž. 
203 Stránky jsou přesměrovány na [2017-02-11] <http://www.butzon-

bercker.de/index.php?page=index>. 
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stránku, která byla zajímavá spíše pro dospělého návštěvníka webu, než pro dětského a 

mladého čtenáře.  

I když zde nebyl uveden e-mailový kontakt na redakci, bylo možné použít pro vzkaz 

webový formulář.  

Hned na úvodní stránce byl vlevo dole umístěn čtverec s liturgickým kalendářem na 

příslušný den. Zde bylo uvedeno jméno světce toho dne a obrázek ornátu odpovídající 

liturgické barvě. Redakce umožňovala si liturgický kalendář stáhnout a umístit na 

jiných webových stránkách. 

Na úvodní straně se nacházely dvě titulní stránky čísel z poslední doby.204 Po 

rozkliknutí byl nabídnut obsah těchto čísel. Na jiném místě webu bylo možné najít 

titulní stranu a obsah jednotlivých čísel od roku 2005. 

Titulní strana webu ve své levé části nabízela další různé zajímavosti. Například 

rubriku Ke stažení, ve které redaktoři uváděli: „Na této stránce naleznete nepřeberné 

množství nápadů pro vaše setkání ve skupinách.“ Našli jsme zde například: Modlitební 

kostku, která umožňovala napsat si na jednotlivé plochy různé modlitby a využívat ji 

například pro obměnu modliteb u jídla; MINI POST pexeso; karty s liturgickými 

předměty (zajímavé je, že jedna kartička z dvojice obsahovala obrázek, druhá pouze 

popis); omalovánky apod. Další odkaz nabízel hrát Online Puzzle, tedy skládat různé 

obrázky na svém počítači. Dalším praktickým odkazem byla mapa německých diecézí. 

Po kliknutí na jednotlivou diecézi se zobrazil počet jejích obyvatel, kolik v ní žije 

příslušníků římskokatolické církve a kolik procent z celkového počtu obyvatel diecéze 

je věřících. 

Nechyběl zde odkaz na možnost si objednat knihy od vydavatele časopisu 

MINIPOST nakladatelství Butzon&Bercker.  

2.6. Účel časopisu MINIPOST 

Šéfredaktorka Heidi Rose shrnula pastorační cíle časopisu takto:  

MINIPOST nabízí ministrantkám a ministrantům rozmanitou nabídku se vším, co je zajímá: 

věkově přiměřená témata z církve a ze světa. Časopis by měl pečovat o služebníky u oltáře a 

poskytovat jim informace pro jejich služby. Dalším souvisejícím cílem je dát jim vychutnat radost 

ze služby a povzbudit je realizovat tuto službu jako závazek ve víře.205 

                                                 
204 13. dubna 2016 se jednalo o lednovou a únorovou z tohoto roku. [2016-04-13] 

<http://www.minipost.de>. 
205 Dopis Heidi Rose Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 7. listopadu 2016. 
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Alexander Bothe, referent pro pastoraci ministrantů a hudebně kulturní vzdělávání 

při německé biskupské konferenci jako zástupce vydavatele se vyjádřil takto:  

Pastorační práce pro ministrantky a ministranty doprovází obzvláště mladé lidi na jejich cestě, 

aby naslouchali skrze Boha svému osobnímu povolání a následovali ho, rozvíjeli ho skrze 

liturgickou službu, které přesahuje liturgii.206 

Uvedená slova korespondují s požadavkem Druhého vatikánského koncilu 

v konkrétním případě mladých služebníků u oltáře: „… je nutné, aby věřící přistupovali 

k posvátné liturgii se správnou přípravou ducha, aby své myšlení uvedli v soulad 

s ústním projevem, aby spolupracovali s Boží milostí a nepřijímali ji nadarmo.“207 

Časopis provázel mladého ministranta či ministrantku problematikou života v církvi 

a s církví. Nespatřuje ji jako organizaci nedostupnou, vzdálenou, ale jako živoucí 

společenství křesťanů, v nichž nezastupitelnou roli má i skupina starší školní mládeže. 

Témata světská, která jsou pro čtenáře zajímavá, byla podávána vždy s určitým 

nadhledem a s vědomím, že křesťanská témata a nauka se prolínají celým životem 

člověka. 

Cílem časopisu byla formace mladých lidí v zodpovědné křesťany. Kladl velký důraz 

na společenství mládeže. MINIPOST viděl ministranta a ministrantku nikoliv jako 

osamoceného člověka, ale především jako člena společenství ve vrstevnické skupině. 

Snažil se, aby se ministranti a ministrantky sdružovali. Snažil se jim být pomůckou při 

tvorbě společenství a při nalézání témat ministrantských schůzek. 

Časopis byl méně zaměřen na čistě nauková témata, ale o to více na konkrétní 

problematiku života. 

Německou specialitou je množství ministrantek. V kapitolách 2.2.21 až 2.2.23 jsme 

analyzovali časopis MINIPOST z pohledu genderového zaměření. Podle našeho 

výzkumu jsme došli k závěru, že je více článků zaměřeno na děvčata. Na náš dotaz 

šéfredaktorce časopisu Heidi Rose, jestli rozlišují, kolik stránek má být věnováno 

ministrantům a kolik ministrantkám, nám odpověděla, že obsah by měl oslovit dívky a 

chlapce podobně, že toto rozdělení nijak nevnímají.208 

                                                 
206 Dopis Christiana Wackera Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 4. listopadu 

2016. 
207 SC, čl. 11. 
208 Dopis Heidi Rose Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 7. listopadu 2016. 
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2.7. Pastorační přínos časopisu MINIPOST 

Časopis MINIPOST byl určen do všech německy mluvících oblastí. Protože 

vycházel v Německu, hlavní odběr byl zajištěn zde. Podle statistik se z 82 milionů 

obyvatel Německa 23,8 milionů hlásí ke katolické víře.209 Počet ministrantů vyčíslili na 

359 633, z toho 52 % žen a 48 % mužů.210 „Samozřejmě jsou velké rozdíly mezi 

diecézemi v kvantitativních i kvalitativních výsledcích – stejně tak samozřejmě uvnitř 

diecézí mezi metropolitními a venkovskými oblastmi, mezi farními spolky,“ upřesnil 

situaci v Německu Christian Wacker.211 

Konstituce o posvátné liturgii Druhého vatikánského koncilu Sacrosanctum 

Concilium zdůraznila, že věřící nemají být přítomni tajemství víry „jako stranou stojící 

a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít 

uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu.“212 Ministranti byli k „plné, 

uvědomělé a aktivní účasti“213 vychováváni i časopisem MINIPOST.  

Německá biskupská konference vydala v roce 1998 dokument s názvem Pastorace 

ministrantů a ministrantek.214 V něm se připomíná, že ministranti a ministrantky nežijí 

v uzavřeném prostředí a platí pro ně stejná pravidla jako pro jejich vrstevníky. Skrze 

službu u oltáře se ministrantům otevírá život v následování Ježíše Krista. Přijímají 

aktivní roli v církvi a zažívají, že hrají důležitou roli ve společenství věřících.215 

Motivace k ministrantské službě mohou být rozličné. Dokument Pastorace 

ministrantů a ministrantek vypočítává: 

- Fascinace náboženskou oblastí, bohoslužbou, světem znaků a symbolů; 

- snaha o konkrétní formu vztahu s Kristem podle osobní situace; 

- hledání intenzivnějšího pochopení liturgie aktivní účastí; 

- hledání sociálních kontaktů prostřednictvím zkušeností společenství ve skupinách; 

- přání vlastního přijetí v síti vztahů ve farnosti.216 

                                                 
209 Statistiky v roce 2015 na [2016-11-17] 

<http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/ presse_2016/2016-126a-Flyer-Eckdaten-
Kirchenstatistik-2015.pdf> 

210 Církevní statistiky, [2016-11-17] <http://theological.de/2016/08/28/kirchenstatistik-2/>. 
211 Dopis Christiana Wackera Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 4. listopadu 

2016. 
212 SC, čl. 48. 
213SC, čl.14. 
214 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Ministranten- und Ministrantinnenpastoral, 24. 2. 1998.  
215 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Ministranten- und Ministrantinnenpastoral, 24. 2. 1998, 

s. 15. 
216 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Ministranten- und Ministrantinnenpastoral, 24. 2. 1998, 

s. 14.  
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Za pastorační pole činnosti pro ministranty vyjmenovává Německá biskupská 

konference v citovaném dokumentu reflektovanou liturgickou službu, intenzivnější 

pochopení liturgie aktivní účastí, doprovázení při hledání osobního vztahu s Kristem, 

pastoraci povolání a spojení osobního svědectví víry se službou ve společenství.217 

Ne všem těmto okruhům se věnoval časopis MINIPOST. Za explicitní cíl neměl péči 

o nová kněžská povolání.218 Přesto podporoval rozvoj dalších důležitých oblastí, např. 

diakonie. Do tříkrálové sbírky se zapojuje více než polovina německých ministrantů a 

ministrantek.219 

Nedílnou součástí každého vydání MINIPOSTU byly náměty pro skupinová setkání. 

Přesto „pravidelné týdenní schůzky ve skupinkách bývají zřídka. Zřetelně převažují 

měsíční setkání, výlety, stanové tábory apod.“220 

Podle výsledků statistik je převažující skupina ministrantů v Německu mezi 9. a 

13. rokem,221 tedy v cílovém určení časopisu. 

Jak jsme viděli v porovnání počtu výtisků, náklady časopisu po celou dobu klesaly. 

Německá biskupská konference se rozhodla hledat nové pastorační cesty pro 

ministranty. Prosincové číslo roku 2016 bylo poslední.  

Internetové stránky www.miniplus.info jsou určené pro devítileté až jedenáctileté 

ministranty, www.miniboerse-online.de pro vedoucí skupin a starší ministranty, 

www.romwallfahrt-minis.de pro poutníky ke každé aktuální pouti do Říma a 

www.afj.de pro zodpovědné osoby v diecézích. 

Časopis přinášel pozitivní pohled na církev, nevyhledával konflikty, neinformoval o 

problémech, spíše se snažil vystupovat pozitivně. Pro čtenáře tohoto časopisu se církev 

mohla jevit jako sympatické společenství spojené společným zájmem.222 

2.7.1. Obsah liturgických článků 

Časopis MINIPOST obsahuje jen jedinou pravidelnou liturgickou rubriku – 

dvoustranný Liturgický kalendář. Týden v tabulce jednotlivých dnů začíná nedělí,223 

                                                 
217 Srov. Tamtéž s. 15–18.  
218 Podle dotazníkového průzkumu v německém semináři osm seminaristů z devíti mezi 7. a 17. 

rokem alespoň část doby ministrovalo. Přesto jen jediný odpověděl, že byl také formován časopisem 
MINIPOST. Ale neoznačil, že by mohl mít vliv na jeho vstup do semináře. 

219 Dopis Christiana Wackera Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 4. listopadu 
2016. 

220 Tamtéž. 
221 Tamtéž. 
222 Proto se zde vyskytovalo mnoho fotografií církevních společenství. 
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která je zdůrazněna barevně i citací z evangelia tohoto dne. Mezi nesrovnalosti lze 

uvést, že v označení liturgických barev je vynechána Bílá sobota, ačkoliv na ni připadá 

barva fialová.224 I v době postní jsou památky označené, přestože „závazné památky, 

které připadnou na všední dny v době postní, mohou být slaveny pouze nezávazně.“225 

Součástí Liturgického kalendáře je i sloupeček věnovaný jedné významné události 

daného měsíce – světci nebo liturgické památce, která na něj připadá.226 

V lednovém čísle roku 2014 je na Plakátu popsán křest dítěte.227 Na spodní straně je 

citován římský rituál.228 Obřad je rozdělen do pěti částí: vstupní obřady, bohoslužba 

slova, křest, vysvětlující obřady a závěrečné obřady. Na znamení přijetí nově 

pokřtěného je podle časopisu možné vyzvánět na zvon kostela. 

Červencový Plakát se věnuje liturgickému oblečení ministranta, kněze a liturgickým 

barvám. Když popisuje oblečení kněze, píše se, že štolu může nosit kněz pod ornátem 

nebo na něm. Ilustrační obrázek znázorňuje kněze, který má zelenou štolu na zeleném 

ornátu. Ve Všeobecných pokynech k Římskému misálu je uvedeno, že se ornát „obléká 

na albu a štólu.“229 Ministranti oblékají podle tohoto příspěvku v mnoha farnostech 

červenou kleriku, jak dokládají i ilustrace nejen v tomto čísle.  

Ministrantských témat se náznakem mohou dotknout i další články. V lednové 

rubrice Mittendrin – MiniMax je například na obrázcích nakresleno, že si ministranti při 

homilii nemají hrát na mobilním telefonu ani dělat grimasy, ale mají pozorně sledovat a 

držet sepnuté ruce.230 V únorové rubrice Chuť do čtení odhalí hlavní hrdinka, že 

mladíci, kteří si chtějí vypůjčit ministrantské oblečení, neznají základní pojem cingulum 

a za ministranty se pouze vydávají, aby získali převlek na karneval.231 V dubnovém 

čísle je popsáno procesí Květné neděle s oslem.232 

                                                                                                                                               
223 „První den v každém týdnu se nazývá den Páně nebo neděle.“ Všeobecná ustanovení o liturgickém 

roce a o kalendáři. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Český misál. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2015, čl. 4. 

224 Liturgischer Kalender. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 16–17. 
225 Všeobecná ustanovení o liturgickém roce a o kalendáři. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A 

SVÁTOSTI. Český misál. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, čl. 4. 
226 Například v únorovém čísle se čtenáři seznamují se svatým Blažejem ze Sebaste a se 

svatoblažejským požehnáním. Blasius von Sebaste. Minipost 2014, roč. 31, č. 2, s. 17. 
227 Die Feier der Kindertaufe. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 15 a 18. 
228 Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des deutschen Sprachgebietes. STÄNDIGE 

KOMMISSION FÜR DIE HERAUSGABE DER GEMEINSAMEN LITURGISCHEN BÜCHER IM 
DEUTSCHEN SPRACHGEBIET. Rituale Romanum. 2007. 

229 PAVEL VI., Všeobecné pokyny k Římskému misálu. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A 
SVÁTOSTI. Český misál. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, čl. 299. 

230 MiniMax‘ Benimmregeln. Minipost 2014, roč. 31, č. 1, s. 19. 
231 SIGG, Stephan. Ministrantengewänder Gesucht. Minipost 2014, roč. 31, č. 2, s. 28–29. 
232 Wiedner, Karl-Heinz. Palmprozession mit Esel. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 26–27. 
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Časopis MINIPOST nevyužívá četné citace, jen na některých místech cituje Písmo 

svaté. 
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3. Porovnání časopisů Tarsicius a MINIPOST a inspi-

race pro kvalitativní růst časopisu Tarsicius 
V poslední části naší práce se budeme na základě zjištěných skutečností věnovat 

porovnání jednotlivých časopisů. Na závěr vyslovíme inspirace pro časopis Tarsicius, 

které nabídneme redakci jako podnět pro její práci. 

Cílovou skupinou časopisu Tarsicius podle sdělení redakce je věková kategorie 7–17 

let. Naproti tomu MINIPOST byl zaměřen na úzké věkové rozmezí 9–13 let.  

Tarsicius je určen jenom pro ministranty. Na titulní stránce je pod názvem časopisu 

uvedeno „časopis pro kluky u oltáře“. Časopis MINIPOST nesl pod nadpisem podtitul 

„časopis pro ministrantky a ministranty“. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 

instrukcí Redemptionis Sacramentum o tom, co se má zachovávat a čeho je třeba se 

vyvarovat ohledně Eucharistie z 25. března 2004 uvádí, že ke službě u oltáře „mohou 

být podle uvážení diecézního biskupa a při zachování předepsaných norem přijata 

děvčata či ženy.“233 Zároveň je v tomto dokumentu psáno, že „je chvályhodné, aby se 

všude udržel osvědčený zvyk a aby byli přítomni chlapci nebo mladíci, označovaní jako 

‚ministranti‘, kteří by sloužili u oltáře po způsobu akolyty a přijímali podle svých 

schopností vhodnou katechezi o svých úkolech. Nesmí se zapomenout, že z množství 

těchto chlapců vyšel během staletí nemalý počet posvěcených služebníků.“234 Oba 

časopisy se snažily naplňovat požadavky dokumentu vedením, doprovázením a 

povzbuzením ministrantů a ministrantek v jejich službě.  

Čeští a moravští biskupové pravidelně přispívají do časopisu Tarsicius od roku 1998. 

Jak dokládají citace e-mailů v podkapitole 1.8., biskupové se o časopis zajímají a 

hodnotí jej kladně. Redakce zasílá každý měsíc časopis všem biskupům zdarma, aby se 

s ním mohli seznámit. Šéfredaktor Štěpán Pospíšil navíc každé dva roky navštěvuje 

všechny diecézní biskupy, zjišťuje jejich názor a diskutuje o vizích ohledně vývoje 

Tarsicia. U časopisu MINIPOST nenacházíme v časopise přímé články od biskupů. Jen 

ve zpravodajstvích z diecézí najdeme krátké seznámení s nově jmenovanými biskupy. 

                                                 
233 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Instrukce Redemptionis Sacramentum o 

tom, co se má zachovávat a čeho je třeba se vyvarovat ohledně eucharistie. 1. vydání. Praha: Česká 
biskupská konference, 2005, čl. 47. Srov. také PAPEŽSKÁ RADA PRO VÝKLAD LEGISLATIVNÍCH 
TEXTŮ CÍRKVE. Responsio ad propositum dubium. In: AAS 86 (1994), s. 541–542; KONGREGACE 
PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dopis předsedům biskupských konferencí o liturgické službě laiků. 
In: Notitiae 30 (1994), s. 333–335, 347–348; Dopis jednomu biskupovi. In: Notitiae 38 (2002), s. 46–54. 

234 Tamtéž. 
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POROVNÁNÍ POČTU VÝTISKŮ ČASOPISU TARSICIUS A MINIPOST 
V LETECH 2005 - 2016
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V tiráži časopisu bylo uvedeno, že za jeho vydání zodpovídalo oddělení pro pastoraci 

mládeže při Německé biskupské konferenci. Přestože se jednalo o jediný německý 

časopis tohoto zaměření, někteří biskupové jej ani neznali, jak dokládá Dieter Geerlings, 

pomocný biskup v Mnichově: „Časopis MINIPOST osobně neznám. Nakladatelství ale 

zaručuje kvalitu.“235 

Redakční tým Tarsicia tvoří čtyři lidé: šéfredaktor, produkční, fotograf a sazeč. 

Produkční se této práci věnuje na plný pracovní úvazek. Šéfredaktor a fotograf zároveň 

spolupracují na dívčím časopisu IN!. Sazeč se práci věnuje na částečný úvazek. 

U MINIPOSTU čítá redakce šest členů, i když není hlavní pracovní náplní všech.  

V počtu nákladu jsme pozorovali u MINIPOSTU od roku 2005 velký pokles 

čtenářské základny o víc než 50 %. Časopis Tarsicius naopak v témže období vykazuje 

po počátečním růstu, i když pozvolném, víceméně stabilitu. Dlouhodobě si dokáže 

udržet počet výtisků i v poměrně malé čtenářské obci, zatímco u německého 

MINIPOSTU, který měl potencionálně velkou čtenářskou základnu, došlo nakonec až 

k jeho zániku.  

 

 

Oba časopisy měly přesně dané schéma rubrik. Ministrantským dovednostem a 

liturgii se v časopise Tarsicius pravidelně věnují tři rubriky podle třech cílových 

věkových kategorií: Liturgická stránka pro nejmenší, Ministrování s Ferdou Kuliferdou 

a Liturgie pro nejstarší. Celkem tedy tři stránky. V MINIPOSTU nacházíme pro 

srovnávaný rok 2014 pouze pravidelnou rubriku tohoto zaměření s názvem Liturgický 

                                                 
235 Dopis Dietera Geerlingse Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 26. října 

2016. 

Rok Tarsicius MINIPOST 
2005 3 800 13 403 
2006 4 000 12 495 
2007 4 200 11 240 
2008 4 400 10 764 
2009 4 500 10 306 
2010 4 700 9 461 
2011 4 700 8 789 
2012 4 800 8 233 
2013 4 900 7 478 
2014 4 800 6 951 
2015 4 600 6 603 
2016 4 600 6 126 
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kalendář. V předchozích letech se liturgickými tématy zabývaly některé půlroční 

seriály.236 

Další duchovní témata se v námi sledovaném roce 2014 v časopise Tarsicius 

vyskytovala vždy v rubrikách Mariánské okénko, Duchovní slovo biskupů, Komiks pro 

nejmenší, Hurá za ním, Moderní světec, Apologetika, Duchovní slovo pro střední 

věkovou kategorii, Duchovní slovo pro nejstarší, Povolání a Komiks. 

MINIPOST obsahoval alespoň někdy duchovní témata v námi sledovaném roce 2014 

v rubrikách: Příběh a téma pro společnou práci, Seriál, Zpravodajství z diecézí, Bedna 

trápení, Plakát, Téma a Pramen. 

Oba časopisy se snažily reagovat na aktuální dění v církvi i ve společnosti či na 

probíhající období roku. V časopisu Tarsicius je nejvěrnější tomuto úkolu rubrika 

Luštěnka,237 ale snahu o aktuálnost nalezneme napříč jednotlivými články.238 Nechybí 

četné pozvánky na ministrantské a duchovní akce.239 Časopis informuje také o knižních 

novinkách a nových CD.240 MINIPOST sledoval průběh liturgického roku nejen 

v pravidelném Liturgickém kalendáři, ale i v jednotlivých článcích.241 Rovněž 

                                                 
236 Například v roce 2011 seriál věnovaný mši svaté (leden až červen) a konkrétně eucharistické 

modlitbě (červenec až prosinec). V roce 2008 svátostem, v roce 2007 církevnímu roku (leden až červen). 
237 V lednu 2014 jsou tématem Luštěnky Tři Králové, v březnu Ježíš v Getsemanské zahradě, v dubnu 

Velikonoční hádanka, v květnu Panna Maria, v červnu prázdniny, v září svatý Václav, v listopadu sv. 
Anežka 25 let po jejím svatořečení a v prosinci příprava na Vánoce. 

238 Např. dubnové číslo roku 2014 se věnuje nedávné návštěvě českých a moravských biskupů Ad 
limina apostolorum (HUČKO, Ladislav. Ad limina apostolorum. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 2), 
rezignaci biskupa Jiřího Paďoura (REDAKCE. Aktuality. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 3) i svatořečení 
papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. (REDAKCE. Svatí papežové. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 4–5.) 
Téma Velikonoc je zastoupené ve Ferdovi Kuliferdovi (LUKEŠ, Jan. Velikonoce. Ministrování s Ferdou 
Kuliferdou. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 12), duchovním slově pro nejstarší (KAŇA, Jiří. Křížová 
cesta a paškál. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 14) a článku o datu Velikonoc (GÁBOR, Pavel. Změní 
dřívější astronomické jaro datum Velikonoc? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 17). 

239 Například v dubnovém čísle roku 2014 pozvánka na ministrantský tábor (XX. ministrantský tábor 
2014. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4, s. 3), v květnu 2014 pozvánka na akční program pro ministranty 
CROSS FORCE (CROSS FORCE. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 3), na sportovní a zábavní den SKAM 
(Pojď do toho. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 3.) a na letní tábor pro kluky (Sherlock Holmes hledá 
TEBE!!! Tarsicius 2014, roč. 18, č. 5, s. 3.), atd. 

240 Například představení CD Dobryjvečir křesťanské kapely KaPři v lednu 2014 (Redakce. 
Křesťanská kapela KaPři představuje své nové CD Dobryjvečir! Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 3.) či 
knihy papeže Františka Jednou větou obsahující jeho tweety v březnovém čísle 2014 (REDAKCE. Když 
papež tvítuje. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 3, s. 10.). 

241 Například dubnové číslo roku 2014 obsahuje články týkající se Velikonoc. Srov. KRÜGER, Vera. 
Warum ist Jesus erst nach drei Tagen auferstanden? Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 8. WIEDNER, Karl-
Heinz. Palmprozession mit Esel. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 26-27. WIEDNER, Karl-Heinz. 
Palmprozession mit Esel. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 26-27. V rubrice X-tra je návod k výrobě dózy 
na vajíčko. HELLMICH, Uschi. Vase aus dem Ei. Minipost 2014, roč. 31, č. 4, s. 30-31. Na plakátu je 
stín kříže. V září 2014 redakce zařazuje článek o sv. archandělu Michaelovi, jehož svátek se slaví 29. září. 
KRÜGER, Vera. Der heilige Michael. Minipost 2014, roč. 31, č. 8, s. 8.  
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informoval o aktuálním církevním dění242 či roční době243. Také zde jsme nalezli tipy na 

novinky.244 

Webové stránky obou námi srovnávaných časopisů se jevily v roce 2016 jako 

zastaralé. Redakce, které se soustřeďovaly na tištěné médium, nevěnovaly tolik 

prostředků na nákladnou a pravidelnou obnovu webových stránek. Web Tarsicia nabízí 

volně přístupný archiv starších čísel. Jednotlivá čísla jsou vkládána přibližně 

s tříměsíčním zpožděním. Ze zpětné vazby čtenářů vyplývá, že tuto možnost ocení. 

MINIPOST zveřejňoval jen anotace jednotlivých čísel. Po ukončení vydávání 

MINIPOSTU již navíc ani stránky nejsou přístupné. Jejich původní adresa 

http://www.minipost.de přesměrovává uživatele na adresu nakladatelství Buton-

Bercker.245 Časopis Tarsicius uvádí na svých webových stránkách jména redaktorů a 

spolupracovníků, kdežto web MINIPOSTU nenabízel ani e-mail na redakci. Webové 

stránky MINIPOSTU uváděly věkovou kategorii, pro kterou byl určen, Tarsicius nikde 

tyto informace neposkytuje. 

Jedním z cílů časopisu Tarsicius je podpora mladých ministrantů ke kněžství. Proto 

obsahuje zprávy od bohoslovců a ze seminářů246 a biskupové ve svém duchovním slově 

hovoří o své cestě247. Téma se může vyskytnout například i ve fotopříběhu.248 Tento cíl 

podle svědectví šéfredaktorky MINIPOST nesleduje.249 

Reakce čtenářů jsou u obou časopisů podle jejich šéfredaktorů vzácné.250 

                                                 
242 Například srpnové číslo 2014 se věnuje pouti německých ministrantů do Říma. Srov. REDAKCE. 

Zu Besuch beim Papst. Minipost 2014, roč. 31, č. 8, s. 4–7. ROTH, Johannes Matthias. Ich bin frei. 
Minipost 2014, roč. 31, č. 8, s. 13. 

243 Například lednové číslo 2014 obsahuje článek: „Nový rok – co by měl přinést?“ KRÜGER, Vera. 
Ein neues Jahr – was mag es bringen? Minipost 2014, roč. 31, č. 1, s. 8. 

244 Například lednové číslo 2014 zve do kina na nový, třetí díl filmu „Pět přátel“. REDAKCE. Fünf 
Freunde Film 3. Minipost 2014, roč. 31, č. 1, s. 25. 

245 [2017-02-24]. <http://www.minipost.de>. 
246 Srov. podkapitola 1.2.26 o rubrice Povolání. 
247 Například v květnovém čísle 2014 biskup Karel Herbst SDB vypráví o povolání misionáře 

v Jihoafrické republice P. Čížkovského. HERBST, Karel. Až se ozve, nedělej, že neslyšíš Tarsicius 2014, 
roč. 18, č. 5, s. 2. V červnovém čísle 2014 popisuje svou cestu ke kněžství plzeňský biskup František 
Radkovský. RADKOVSKÝ, František. Modli se a uč se. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 6, s. 2. Oba nabádají 
k připravenosti, kdyby čtenáři zaslechli podobný hlas. 

248 Například hlavní hrdina Fotopříběhu z ledna 2014 se rozhodne, že se má stát knězem. 
PAVIENSKÝ, Zbyněk. Mám na to? Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 14–17. 

249 Dopis Heidi Rose Janu Lukešovi, soukromá e-mailová korespondence ze dne 7. listopadu 2016. 
Nikdo z devíti seminaristů neoznačil, že by MINIPOST mohl mít vliv na jeho vstup do semináře. Jediný 
potvrdil, že byl formován MINIPOSTEM.  

250 Mnoho reakcí do MINIPOSTU nechodí ani od čtenářek. Naproti tomu do dívčího časopisu IN! 
přichází rozsáhlá korespondence. 
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3.1. Srovnávací obsahová analýza 

Časopis MINIPOST se na první pohled jevil jako světský, spíš zaměřený pro děvčata 

a pro starší mládež. Při bližší analýze jsme zjistili, že směřuje skutečně k starší 

čtenářské obci, než redakce sama uvádí, ale že časopis je zaměřen křesťansky a že je 

určen oběma pohlavím.  

V časopise Tarsicius najdeme populární komiksy a fotopříběhy, které v MINIPOSTU 

chybí. MINIPOST zařazoval ale do každého čísla plakáty a liturgický kalendář a měl 

více stran (třicet dva oproti dvaceti či dvaceti čtyřem stranám Tarsicia). MINIPOST byl 

tištěn na méně kvalitním papíru a v menších rozměrech251 než Tarsicius, který vychází 

ve formátu A4. 

Tarsicius obsahuje více textu a méně obrázků. MINIPOST umísťoval obrázky i na 

celou stranu. Tato praxe je u současných časopisů zcela běžná, ale u Tarsicia nikoliv. 

Jako výtku pro MINIPOST uveďme, že často využíval konkrétní fotografii několikrát 

v jednom čísle časopisu.252 Redakci v Tarsiciovi se daří fotky neopakovat. V obou 

časopisech nalezneme v sazbě mnoho fotografií použitých na spad s vepsaným textem. 

Časopis Tarsicius, který bývá obohacovaný různými ilustracemi, tím vychází vstříc 

mladším čtenářům, zvláště v rubrikách určených mazánkům. 

Jednotlivé strany časopisu Tarsicius jsou rozděleny podle věku, kdežto 

v MINIPOSTU si čtenáři musely své téma najít sami. U MINIPOSTU byly rubriky 

přehledně označené, kdežto Tarsicius toto označení už nepoužívá.  

MINIPOST vychází každý měsíc, dvanáctkrát za rok, naproti tomu Tarsicius vychází 

pouze jedenáctkrát s tím, že pro červenec a srpen je připravován prázdninový letní 

speciál. 

3.2. Inspirace pro kvalitativní růst časopisu Tarsicius 

Oba časopisy mají již bohatou historii a redakce mnoho zkušeností. Je vidět, že svou 

práci neustále zkvalitňovaly. Přesto zkusíme z naší analýzy vyvodit alespoň několik 

inspirací pro časopis Tarsicius, neboť jak jsme uvedli výše, časopis MINIPOST na 

konci roku 2016 ukončil svou činnost. 

                                                 
251 Rozměry časopisu MINIPOST byly 200 mm x 280 mm. 
252 Například snímek meditujícího děvčete a chlapce v prosincovém čísle ročníku 2014 (srov. 

Minipost 2014, roč. 31, č. 12.), kterou bychom běžně nehledali v křesťanském časopise, byl použit ve 
zmíněném čísle hned čtyřikrát: na titulní stránce v malé upoutávce na článek, na straně tři v obsahu, na 
straně dvacet a dvacet jedna jako hlavní fotka u samotného tématu, a i na následující straně dvaadvacáté u 
dalšího článku, ve kterém je předchozí rozvíjen. 
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Časopisu Tarsicius lze po formální stránce doporučit zkvalitnění grafiky, především 

lepší ořez fotografií nebo jejich použití na celou stranu. Bylo by vhodné přemýšlet o 

modernějším a přitažlivějším stylu sazby více odpovídajícímu požadavkům mladých 

lidí, aby časopis mohl i na první pohled konkurovat ostatním časopisům a grafice, se 

kterou se mladí setkávají. 

A po obsahové stránce je na zváženou zařazení ryze liturgických témat, které by 

prakticky pomáhaly ministrantům v jejich službě. Dále navrhujeme pracovat na 

propojenosti a návaznosti článků, jejich řetězení a rozvíjení v průběhu jednoho čísla. 

Časopisu by zřejmě prospělo, kdyby v každém čísle byl nabídnut plakát, jak jej stále 

zařazoval MINIPOST. Liturgický kalendář z MINIPOSTU by též mohl přispět 

k liturgické výchově ministrantů Tarsicia.  

Tištěná podoba časopisu Tarsicius má svou důležitost. I do budoucna je třeba počítat 

s tím, že papírová podoba bude zásadní. Avšak redakce Tarsicia by měla pracovat také 

na nové podobě svého webu. Tak bude moci komunikovat se svými čtenáři 

prostřednictvím nových technologií. Zvláště starší ministranti by si mohli oblíbit čtení 

článků na svých mobilních telefonech a tabletech. Nově připravovaný web bude zřejmě 

potřeba propojit i s populárním Facebookem.  
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Závěr 
Druhý vatikánský koncil zdůraznil v Konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum 

Concilium nezbytnost liturgické výchovy všech pokřtěných253 „úměrně jejich věku, 

okolnostem a způsobu života a náboženské vyspělosti,“254 aby se liturgických úkonů 

„zúčastňovali uvědoměle, aktivně a s duchovním užitkem.“255 V diplomové práci jsme 

provedli zhodnocení dvou časopisů určených pro ministranty: českého měsíčníku 

Tarsicius a jeho německého protějšku MINIPOST. 

Podle první hypotézy, kterou jsme v úvodu vyslovili, se oba časopisy snaží 

především o liturgickou výchovu ministrantů. Časopis Tarsicius se zaměřuje na tři 

věkové skupiny: pro čtenáře z 1.–4. třídy, ministrantům navštěvujícím 5.–9. třídu a 

středoškolákům. Pro každou z nich má svoji specifickou liturgickou rubriku. Časopis 

MINIPOST má pouze jednu pravidelnou rubriku, která se věnuje liturgii, s názvem 

Liturgický kalendář. 

Podle prvního kritéria jsme zjistili, že procentuální podíl vyloženě liturgických a 

duchovních stran v obou dvou časopisech neodpovídá většinovému zastoupení a je až 

překvapivě malý. Liturgických stran, kterých bychom čekali v ministrantském časopise 

většinu, je v Tarsiciovi max. 15 %, v MINIPOSTU max. 12,5 %).256 Tři rubriky, které 

redakce Tarsicia považuje za liturgické257, většinou spíše napomáhají duchovnímu 

životu než jejich konkrétní liturgické službě.258  

                                                 
253 SC, čl. 14. 
254 SC, čl. 19. 
255 SC, čl. 11. 
256 Časopis Tarsicius obsahuje v závislosti na zařazení rubriky Fotopříběh dvacet, nebo dvacet čtyři 

stran. Tři strany jsou věnovány uvedeným liturgickým rubrikám. Časopis MINIPOST obsahuje třicet dva 
stran. Dvě strany zabírá vždy rubrika Liturgický kalendář. Seriál, který je někdy věnován liturgii, zaujímá 
také dvě strany.  

257 Liturgická stránka pro nejmenší, Ministrování s Ferdou Kuliferdou a Liturgie pro nejstarší.  
258 Rubrika Liturgie pro nejmenší se věnuje v námi sledovaném ročníku 2014 například Panně Marii 

BRTNÍK, Jiří. Panna Maria. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1, s. 9. Modlitbě BRTNÍK, Jiří. Modlitba. 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11, s. 9. 
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 Duchovní články zabírají u Tarsicia max. 40 % stran,259 u MINIPOSTU na duchovní 

články připadá přibližně 28 % stran.260 Z tohoto hlediska musíme konstatovat, že 

profilace časopisů je dána spíš cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny, než jejich 

obsahem. Ale možná fakt, že liturgické a duchovní články (ačkoliv v časopisech tak 

málo procentuálně zastoupené) jsou určeny tak specifické cílové skupině, jakou 

ministranti jsou, a také fakt, že časopisy na trhu nemají žádnou konkurenci, by je mohl 

stavit do výsadní role formačních periodik. Popularizační formou a širokým obsahovým 

rozsahem (sport, auta, vaření…) se pravděpodobně redakce snaží časopis zatraktivnit a 

udržet zájem čtenářů. 

„Při liturgické slavnosti každý služebník církve i každý věřící má v rámci své funkce 

konat jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických 

předpisů.“261 Zvláště články pro dvě mladší věkové kategorie časopisu Tarsicius 

seznamují ministranty s rubrikami a praktickou asistencí při bohoslužbách. Nejstarší 

čtenáři jsou zběžně seznamováni i s teologickým základem liturgie.262 Články nejsou 

omezeny jen na tajemství eucharistie a slavení mše svaté263, i když mají největší 

zastoupení, ale dotýkají se i dalších témat kapitol konstituce Sacrosanctum Concilium. 

Najdeme tak příspěvky o ostatních svátostech a svátostinách,264 o liturgickém roku,265 

v menší míře i o posvátném oficiu,266 liturgické hudbě267 a sakrálním a liturgickém 

vybavení.268 

                                                 
259 Vycházíme z definice od Pavla Vojtěcha Kohuta, podle nějž „spirituální teologie je teologická 

disciplína, která na základě biblického Zjevení a kvalifikované křesťanské zkušenosti systematicky studuje 
sjednocení člověka s trojjediným Bohem v Kristu, k němuž dochází působením Ducha svatého v dějinách 
církve a světa a lidskou spoluprací, a popisuje jeho organický rozvoj od počátku až po dosažení svatosti 
se zohledněním rozmanitosti a neopakovatelnosti jednotlivých cest.“ Srov. KOHUT, Pavel Vojtěch. Co je 
spirituální teologie? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 34. Při počítání stran jsme 
články roztřídili na tři kategorie: liturgické, duchovní a světské. Do duchovních jsme zařadili ty články, 
které se netýkají liturgie, ale alespoň částečně odpovídají uvedené definici a odkazují na Zjevení, teologii, 
křesťanskou zkušenost, ale i na dějiny církve. Ve sporných případech jsme dávali přednost zařazení do 
skupiny duchovních před světskými. V časopisu Tarsicius bývá nejčastěji osm stran s duchovními tématy. 

260 V jednom čísle je průměrně osm stran s duchovní tématikou. 
261 SC, čl. 28. 
262 SC, kapitola 1.  
263 SC, kapitola 2. Kupříkladu rubrika Ministrování s Ferdou Kuliferdou se věnovala uspořádání mše 

svaté a postojům při ní od června 2013 do října 2014. Tarsicius 2013, roč. 17, č. 6 až Tarsicius 2014, roč. 
18, č. 10. 

264 SC, kapitola 3. V podrobně rozebíraném roce 2014 kompletní rubrika Zdeňka Drštky Liturgie pro 
nejstarší. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 1–12. 

265 SC, kapitola 5. Aktuální liturgický čas se promítá napříč rubrikami časopisu např. o Velikonocích. 
Tarsicius 2014, roč. 18, č. 4. 

266 SC, kapitola 4. Srov. DRŠTKA, Zdeněk. Jak se modlí hodiny? Tarsicius 2009, roč. 13, č. 6, s. 15. 
267 SC, kapitola 6. Například rubrika Ministrování s Ferdou Kuliferdou se od listopadu 2014 do září 

2015 věnovala Kancionálu. Tarsicius 2014, roč. 18, č. 11 až Tarsicius 2015, roč. 19, č. 9. 
268 SC, kapitola 7. Srov. Dílo ikonopisce pro Boha. Tarsicius 2008, roč. 12, č. 4, s. 12. 
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Časopis MINIPOST byl „nejvěrnější“ seznámení čtenářů s liturgickým rokem 

v příslušné pravidelné rubrice. Během let ale zařazoval půlroční nebo celoroční seriály 

věnované tématům mše svaté,269 církevní hudbě,270 církevnímu roku,271 svátostem,272 

ale i architektuře kostelů.273 

Obě periodika se snaží ve vyjadřování přizpůsobit myšlení a vyjadřování čtenářů a 

z tohoto důvodu se v obou vyskytují nepřesnosti.274 

„Duchovní život však nespočívá jen v účasti na posvátné liturgii.“275 Druhým 

kritériem bylo, jak časopisy naplňují požadavky konstituce Sacrosanctum Concilium a 

jak skrze hlubší prožívání a pochopení liturgie ministranti více pronikají do duchovního 

života. Duchovním tématům se v obou časopisech věnuje více rubrik, přesto nemůžeme 

říci, jak je uvedeno výše, že by se obě periodika těmito otázkami zabývala většinově. 

Ačkoliv jsme procentuálně vyjádřili podíl duchovních a liturgických článků 

v časopise, nejsme na tomto základě schopni vyhodnotit, do jaké míry časopis 

ministranty z pohledu požadavků Druhého vatikánského koncilu prakticky formuje. 

Jako validní se nám v tomto případě jeví dotazníkové šetření, které popsalo konkrétní 

přínos konkrétním jedincům. 28 % dotázaných rodičů a čtenářů a 53 % zástupců 

dotázaných farností uvedlo časopis Tarsicius jako formační médium (viz kapitola 1.7.2. 

Práce s časopisem ve farnostech a rodinách). Dotazníkové šetření také zodpovídá 

druhou hypotézu, na kolik časopis napomáhá rozvoji duchovního života čtenářů (viz 

kapitola 1.7.2. Práce s časopisem ve farnostech a rodinách). 

Na závěr záhodno dodat, že v časopise Tarsicius je podchycena spolupráce 

s biskupy. „Biskup má být považován za velekněze svého lidu. Od něho v jistém smyslu 

vychází a na něm závisí život v Kristu, který mají jeho věřící.“276 Biskupové časopis 

Tarsicius dobře znají a považují jej za pomoc při pastoraci ministrantů i povolání. 

Biskupové v Německu do MINIPOSTU pravidelně nepřispívali a mnozí jej ani blíže 

neznali.277 

                                                 
269 Minipost 2005, roč. 22, č. 7–12. Minipost 2011, roč. 28, č. 1–12. Minipost 2013, roč. 30, č. 1–6. 
270 Minipost 2006, roč. 23, č. 1–6. 
271 Minipost 2007, roč. 24, č. 1–6. 
272 Minipost 2008, roč. 25, č. 1–11. 
273 Minipost 2010, roč. 27, č. 1–6. 
274 V obou dvou periodikách se píše o Třech králích, ačkoliv v Písmu svatém se vyskytují mudrci.  
275 SC, čl. 12. 
276 SC, čl. 41. 
277 To potvrdil např. Dieter Geerlings, pomocný biskup v Mnichově, v soukromé e-mailové 

korespondenci Janu Lukešovi ze dne 26. října 2016. 
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Zatímco náklad českého časopisu spíše roste, u MINIPOSTU během posledních 

deseti let klesl na polovinu. V době dokončování diplomové práce se Německá 

biskupská konference rozhodla, že od ledna 2017 už časopis nevychází, a hledá jiné 

pastorační cesty ve formaci ministrantů.  
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Přílohy 

 
Dotazník o časopise Tarsicius pro farnosti 

 

5. Kolik výtisků časopisu Tarsicius odebíráte ve farnosti? 

6. Jak probíhá formace ministrantů ve vaší farnosti? (Můžete vybrat více možností.) 

a) ministrantskými schůzkami 

b) diecézními setkáními ministrantů 

c) časopisem Tarsicius 

d) knězem 

e) nijak 

f) Jiné: ……………………………………. 

7. Pracujete s časopisem ve farnosti? 

a) Ano. S vybranými články pracujeme na ministrantských schůzkách. 

b) Ano. S vybranými články pracujeme na hodinách náboženství. 

c) Nepřímo. Vedoucí ministrantů, kněz, katecheta apod. se jimi inspiruje, ale člán-

ky společně nečteme. 

d) Ne. Jenom časopis rozdáme ministrantům. 

e) Ne. Je v kostele k dispozici k rozebrání. 

f) Jiné: ………………………………………. 

8. Napomáhá dostatečně a kvalitně časopis Tarsicius k liturgické výchově ministrantů? 

(Oznámkujte jako ve škole.) 

Velmi kvalitně 1 2 3 4 5 Vůbec nepřispívá 

9. Jak hodnotíte počet kvalitních duchovních článků v časopise Tarsicius? (Oznámkuj-

te jako ve škole.) 

Zcela dostatečný počet 1 2 3 4 5    Zcela nedostatečný počet 

10. Popište, prosíme, několika větami, jak hodnotíte časopis Tarsicius. Jaké jsou jeho 

silné a slabé stránky? 

……………………………………………………………………………………… 
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Dotazník o časopise Tarsicius pro rodiče čtenářů a pro čtenáře 

 

1) Jak probíhá formace ministrantů ve vaší farnosti? (Můžete vybrat více možností.) 

a) ministrantskými schůzkami 

b) diecézními setkáními ministrantů 

c) časopisem Tarsicius 

d) knězem 

e) nijak 

f) Jiné:………………………………………. 

2) Pracuje se s časopisem Tarsicius ve vaší farnosti? 

a) Ano. S vybranými články se pracuje na ministrantských schůzkách. 

b) Ano. S vybranými články se pracuje na hodinách náboženství. 

c) Nepřímo. Vedoucí ministrantů, kněz, katecheta apod. se jimi inspiruje, ale člán-

ky společně nečtou. 

d) Ne. Jenom se časopis rozdává ministrantům. 

e) Ne. Je v kostele k dispozici k rozebrání. 

f) Jiné:………………………………………. 

3) Jak kvalitně časopis Tarsicius přispívá k liturgické výchově ministrantů ve vaší 

farnosti? (Oznámkujte jako ve škole.) 

Velmi kvalitně 1 2 3 4 5 Vůbec nepřispívá 

4) Jak hodnotíte počet kvalitních duchovních článků v časopise Tarsicius? 

(Oznámkujte jako ve škole.) 

Zcela dostatečný počet 1 2 3 4 5    Zcela nedostatečný počet 

5) Pracujete s časopisem Tarsicius doma? (Je možno zaškrtnout více odpovědí.) 

a) Čte ho celá rodina. 

b) Čte ho více členů rodiny. 

c) Luštíme se svými dětmi křížovky. 

d) Čteme se svými dětmi některé články. 

e) Čte ho jenom náš syn. 

f) Jiné: 

6) Popište, prosíme, několika větami, jak hodnotíte časopis Tarsicius. Jaké jsou 

jeho silné a slabé stránky? 

………………………………………………………………………………………… 
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Dotazník pro bohoslovce k diplomové práci – časopis Tarsicius 

 

1. Ministroval jsi mezi 7.–17. rokem svého života? 

a) celou dobu  

b) jenom v části tohoto rozmezí 

c) neministroval jsem  

2. Pro ty, kteří neodpověděli c): 

Byl jsi během této doby nějak k ministrování formován? (Může být více 

odpovědí.) 

a) ministrantskými schůzkami ve farnosti 

b) diecézními setkáními ministrantů 

c) časopisem Tarsicius 

d) knězem 

e) jinak – jak?: …………………………………………………….. 

f) nebyl jsem nijak formován 

3. Měl časopis Tarsicius nějaký (klidně nepatrný) vliv na Tvůj vstup do semi-

náře? 

a) ano  

b) ne 

4. Pracovali jste s časopisem Tarsicius na ministrantských schůzkách? 

a) ano – jak?: …………………………………………………………. 

b) ne 

5. Jak konkrétně hodnotíš časopis Tarsicius? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
  


