
Aby každá žena věděla,  
že v tom nezůstane sama
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NárodNí
pochod 
pro život
2. dubna 2016 v praze 

10.00 Bohoslužba v pražské katedrále

12.00 Oběd pro rodiny s dětmi  
 a doprovodný program na Klárově

14.00 Pochod pro život centrem Prahy

16.00 Zakončení na Václavském náměstí

registrace na
pochodprozivot.cz

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo 
v uplynulém roce usmrceno 20 000 dětí před narozením.
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Barvínek

Za svého života jsem zažil už sedm 
papežů, z nichž jsem osobně viděl 
a mohl potkat tři papeže, od kte-
rých jsem i  dostal pektorál, čili 
kříž, který na hrudi nosí biskup. 
Za mého života stáli v čele církve 
papež Pius XII., svatý Jan XXIII., 
blahoslavený Pavel VI., Jan Pavel I., 
svatý Jan Pavel II., Benedikt XVI. 
a  František. Osobně jsem v  roce 
1977 mohl v Římě vidět blahoslave-
ného Pavla VI., pak několikrát sva-
tého Jana Pavla II. při rozmanitých 
příležitostech. Nejosobnější vztah 
jsem však měl (a mám) s papežem 
Benediktem XVI.

… ptal se kněz malého pasáčka koz. 
Ten na něj vykulil oči a  potom se 
optal: A  co to je být bohatý? Kněz 
mu vysvětlil, že to by měl hodně pe-
něz, oblečení, dobré pastviny a vel-
ké stádo koz, které by dávaly tuč-
né mléko. Hoch se zamyslel, pak se 
rozzářil a pravil: každý den bych jedl 
hodně talířů plných silné polévky… 

Ambice pasáčka vzbuzují úsměv. Doby se mění, 
ale lidé ne. Ruku na srdce, co bys chtěl ty, jaká 
jsou tvá přání? Nejnovější mobil, počítač, mo-
torka, počítačová hra, auto, cesta kolem světa… 
jsou snad větší než zahnání fyzického hladu?

březen
1. 3. Milosrdenství v Novém zákoně

Papež František prohlásil rok 2016 Svatým rokem milosrdenství. 
A právě o milosrdenství se budeme bavit v našem postním cyklu 
s P. Jiřím Kaňou. V druhém dílu si budeme povídat o milosrdenství 
v Novém zákoně.

8. 3. Skutky duchovního a tělesného milosrdenství

V třetím dílu postního cyklu se budeme bavit o skutcích tělesného 
a duchovního milosrdenství a v biblických příbězích hledat jejich 
praktické ukázky.

15. 3. Telefonické Riskování

V telefonickém Riskování můžete zasáhnout do příběhu, který proží-
vají jeho hlavní hrdinové.

19. 3. Věda není nuda – botanika

Pan profesor Jaroslav Doležel je úspěšným vědcem, který zkoumá 
genetickou informaci pšenice. O jeho práci i cestě k vědě si budeme 
povídat v Barvínku.

22. 3. Rok milosrdenství, svaté brány a odpustky

V posledním dílu cyklu o Roku milosrdenství se inspirujeme tím, jak 
tento rok prožívat. Zamyslíme se nad pojmem Svatý rok a povíme si 
o významu svatých bran.

29. 3. Březnový magazín Barvínku

Představíme si nové dětské album Planety malého prince od kapely 
Vypsaná Fixa, zahrajeme si deskovou hru Krycí jména. Budeme pu-
tovat po místech, která jsou spojená s životem Karla IV. Začneme na 
Karlově mostě.
Barvínek naladíte na Proglasu v úterý v 16 hodin nebo v sobotu 
v 9.30. Zveme vás i na stránky barvinek.proglas.cz.

2016

Co 
bys 
dělal, 
kdybys 
byl 
bohatý?

Přemýšlej s dostatečným vzletem – hledej vel-
ký poklad, který může utišit tvou žízeň po lásce, 
po jediném skutečném štěstí. Protože se láska 
koupit nedá, je třeba jít jinou cestou. Doba post-
ní je takovou cestou. V modlitbě se uč hledět za 
hranice přízemních přání. Postem očišťuj smysly 
a odpoutávej zrak od věcí. Almužnou pak rozdá-
vej radost a zahlazuj své hříchy. 

Staneš se bohatým, protože budeš rozmlouvat 
s Bohem, ovládneš své tělo a poznáš štěstí obda-
rovávání. A na konci dojdeš k prameni bohatství, 
dotkneš se lásky Zmrtvýchvstalého.
Panno Maria, královno almužníků, oroduj za nás!

otec Marek Miškovský

Setkání 
s papeži

V roce 1992 navštívil tehdejší kardinál Jose-
ph Ratzinger a budoucí papež Benedikt XVI. 
Československo. Měl přednášku v Praze 
a pak v Bratislavě v bývalém Domě odborů, 
kde bylo přítomno kolem tisíce lidí. Večer byl 
na diskusi v kněžském semináři, druhý den 
navštívil Bratislavský hrad, kde se podíval na 
expozice týkající se dějin hradu a archeolo-
gickou expozici, ke které se vyjadřoval velmi 
kompetentně. Bylo vidět, že má velmi široké 
znalosti z rozmanitých oborů, nejen z teo-
logie. Poté jsme poobědvali spolu s jeho se-
kretářem, podsekretářem Kongregace pro 
nauku víry, trnavským arcibiskupem Mons. 
Jánem Sokolem, dómským farářem a dalšími. 
Kardinál Ratzinger byl velmi přirozený a milý. 

S každým (i se mnou, který jsem tam byl jako 
tlumočník z němčiny) mluvil velmi srdečně. 
Utkvěla mi jedna epizoda při obědě, kdy jed-
na osoba z jeho průvodu řekla o někom něco 
ne příliš příznivého a on ihned zareagoval ci-
tátem z Písma. Pokud se dobře pamatuji, při-
pomněl slova Ježíše: „Nesuďte a nebudete 
souzeni.“ Pro mě to bylo důležité, protože 
jsem viděl, že vysoko postavená osoba z řím-
ské kurie má vždy před sebou slova Pána a že 
se podle nich řídí. Byl to pro mě příklad na 
celý život.
Pozdravuji a žehnám všem čtenářům Tarsicia.

+ otec biskup Ladislav Hučko, 
biskup-apoštolský exarcha 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE
DNY V DIECÉZI 20. - 25. 7. 2016KRAKOV 25. - 31. 7.

Pojeď 
taky!

krakov2016.signaly.cz       www.facebook.com/svetovednymladeze

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Mt 5,7

získej tričko!
PodPoříte tak nejen národní 
Pochod Pro život, ale i  Pro-
jekty konkrétní Pomoci. Pro 
mládež do 15 let zdarma.

kreativní

pro život
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více na: PochodProzivot.cz
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