
Vstupenka do

králoVstVí železnic
Kdo by neměl rád vláčky? Pro všechny naše čtenáře jsme 
připravili ve spolupráci s Královstvím železnic dárek na 
prázdniny. Je jím poukaz na vstupenku do největší mode-
lové železnice v ČR, který je možné využít do 4. 9. 2017.
Po předložení poukazu k zakoupené plnohodnotné do-
spělé nebo seniorské vstupence obdrží každý z vás na 
pokladně jednu dětskou vstupenku zdarma.
Užijte si prázdninové výlety!  

Poukaz na vstupenku do největší modelové železnice 
v České republice / Voucher for ticket to the biggest 
railroad model in the Czech Republic 

Držitel má nárok na vystavení vstupenek v počtu a druhu: 
Holder has the right to receive tickets in amount  and type: 

                                                                    Platnost / Validity: 

1x dětská do 15 let 

Kontakt / Contact: www.tarsicius.cz                           Kontakt / Contact:Království železnic +420 257 211 386 

Po předložení tohoto poukazu na pokladně Království železnic obdržíte k zakoupené plnocenné dospělé nebo 
seniorské vstupence originál vstupenky pro děti do 15 let. Neplatí pro školy a skupiny. Nelze kombinovat 
s ostatními slevami. Tento poukaz neopravňuje ke vstupu do Království železnic. When passing this voucher at 
Království železnic ticket office, you will receive free ticket for children only along with full prize adult ticket. This voucher does 
not oblige to enter the exposition. Can not be used for groups. This voucher can not be used while applying another discount. 

 

4. 9. 2016 

Misie nejsou jen věcí misionářů 
v dalekých zemích. Misionářem 
může být každý člověk, který ví, že 
byl obdarován, a nechce být sob-
cem, chce se o ten dar rozdělit.

Křesťanským misionářem je člověk, kte-
rý se dělí o svou víru, o své poznání Krista. 
Kdo objevil radost a štěstí z Kristova přátel-
ství, ten přivádí ke Kristu všechny své přáte-
le. Komu je dobře ve společenství církve či 

v partě ministrantů, ten přivádí druhé. Pro-
tože to nebývá vždycky snadné, hledá cesty 
a vymýšlí způsoby, modlí se za to a pomalu 
vyrůstá ve skutečného misionáře.

Jednou mi vyprávěl misionář z Indie, proč 
tam roste církev tak rychle. Prý stačí, když 
uvěří jeden člověk z  rodiny. Po čase uvěří 
celá rodina, protože ten první jim nadšeně 
vypráví o svém objevu a přivede je mezi vě-
řící. Mám vždycky velkou radost, když sly-
ším, že i u nás uvěří maminka, protože na-
před uvěřilo dítě, které ji přivedlo. Nebo 
když mi píše někdo z mladých, kteří žádají 
o křest, že poznali Krista od svých spolužá-
ků. Od jednoho kněze vím, že učí nábožen-
ství zvláštním způsobem. Jeho žáci se snaží 
o misie. Vyprávějí druhým o své víře. Často 
však dělají chyby a narážejí na otázky, na kte-
ré neznají odpověď. To si nechají v nábožen-
ství vysvětlovat, aby uměli lépe učit druhé. 
Ty hodiny prý bývají strašně zajímavé.

Někteří se modlívají: Bože, ty, kdo trpí 
bez naděje, ty, kdo hledají bez víry, i ty, kdo 
tě milují, i když tě neznají, doveď skrze nás 
k sobě.

+Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký

své poslání na zemi ukončil Ježíš slovy ke svým učedníkům: „Je mi 
dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učední-
ky všechny národy, křtěte je ve jménu otce i syna i ducha svaté-
ho a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa!“(Mt 28, 18–20) poté zvedl 
ruce, požehnal jim a byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho 
vzal z očí – Ježíš vystoupil na nebesa. (srov. lk 24.50; sk 1.9)

V závěru svého pozemského přebývání tak Ježíš dává svým učedníkům velké poslání, 
nadlidský úkol: získat pro Boha celý svět, všechny lidi! Sílu k tomu potřebnou nedodá 
však ani tajemným energy drinkem, ani jim nesvěří nějaká kouzla. Jedinou jejich silou je 
víra v něj – Ježíše Krista a síla Ducha Svatého, kterou přijmou o Letnicích.

Vyjít ze svého spokojeného způsobu života a jít hlásat Krista do cizího prostředí a zís-
kat pro něj všechny lidi vyžaduje více víry v Boha než ve své schopnosti. Takový krok víry 
předpokládá nechat se naplnit jako balón horkým dechem Ducha Svatého. 

Nemožné? Podívej se po zástupech svatých misionářů všech dob a nepochybuj. Ne-
jdeš první, cesta je prošlapaná. A nezapomeň, že máš po boku mocnou přímluvkyni, 
která šla touto cestou první. Naplněna Duchem Svatým přinesla světu Krista a dál ho 
nese všude tam, kam přichází skrze misionáře. Kde se Maria stane matkou, tam je Kris-
tus Pánem. Staň se více mariánským a budeš více apoštolským.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

4. 7. Živě ze Dnů lidí dobré vůle na Velehra-
dě. V rámci našeho vysílání nabídneme blok pří-
spěvků pro děti.
8. 7. Živě z Dětské charismatické konferen-
ce 2017. Na brněnském výstavišti probíhá i Dět-
ská charismatická konference. Vypravme se na ni.
14. 7. Na hradě Krakovci. Hrad, nebo spíš prv-
ní zámek u nás, byl místem, odkud se Jan Hus vydal 
na cestu do Kostnice. A místem, na kterém se natáčel 
film Ať žijí duchové. Prozkoumáme ho s kastelánem Jiřím 
Sobkem.
18. 7. Sto českých nej XVIII. Podíváme se na místa, která jsme navštívili v 2. 
polovině roku 2016. Hrad Radyně, Praha tak, jak vypadala v době vlády Karla IV., 
a Pražské Jezulátko.
25. 7. Ve vrtulníku
Podíváme se hodně vysoko. Kamarád Jirka létá vrtulníkem a tentokrát nás vezme do 
pilotní kabinky s sebou. Pozor: Letíme!
29. 7. Nejmladší koncertní Mistr 
Josef Špaček je talentovaným houslovým virtuosem. Je vůbec nejmladším koncert-
ním mistrem České filharmonie, stal se jím v pouhých 25 letech. Má za sebou celou 
řadu koncertů i úspěchů v mezinárodních soutěžích. Budeme se bavit o jeho studiích 
v Americe i o tom, jak to nejdéle vydržel bez houslí.
1. 8. Písničky z podzimu 2016
Ohlédneme se za hudebními alby, která jsme si představovali. S Beátou Hlavenko-
vou popovídáme o Pišlických příbězích, se Slávkem Janouškem o albu Tetovaná teta 
a s Petrem Vočkou o Barevných písničkách.
8. 8. Věda není nuda – fyzika 
V novém cyklu se podíváme na taje předmětů, které ve škole vypadají naprosto 
nestravitelně. Tentokrát za opravdovými fyziky na Masarykovu univerzitu do Brna.
12. 8. Hukot jak u Iguacu 
Hurá do brazilského města Foz du Iguacu. Uslyšíte reportáž o nejkrásnějších vodo-
pádech světa, o subtropickém pralese a o Brazílii jako takové.
15. 8. Živě z Celostátního setkání mládeže v Olomouci
22. 8. Sto českých nej XIX.
Hrad Veveří, Národní park Šumava a klášter v Želivě už na vás čekají.
29. 8. Muzika bez hranic 
S brněnskou hudební skupinou Kacu! budeme pátrat po hudbě a hudebních nástro-
jích asijských národů.
Barvínek naladíte v úterý v 16 h a v sobotu v 9.30 na Rádiu Proglas. Těší 
se na vás Luděk a Katka. www.barvinek.proglas.cz

Jak se porazit 
a přitom vyhrát

do boje 
s růžencem

aneb 

Štěpán Smolen

MisionáR se delí o své štestí

otec Marek Miškovský

Královna
misií

Líbil se vám dárek v minu-
lém čísle? Skvělý manuál 
Do boje s růžencem vy-
tvořený přímo pro vás 
od našeho redaktora 
otce Štěpána Smolena. 
Kdo ho ještě nečetl, s chutí 
do toho. Pokud byste chtěli 
tuto knížku pro další minist-
ranty, svoje kamarády nebo 
do farní knihovny, objedná-
vejte na shop.in.cz za 65 Kč. 
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