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Společnost 20. století si uvědomovala
zranitelnost dětí, a tak se je snažila chránit
prohlášením a mezinárodní úmluvou, v nichž
jsou jmenována práva dětí a jimiž se státy
zavazují je dodržovat. Nechme stranou jejich plnění i Heroda, který ostatně žádnou

úmluvu nepodepsal, a zamysleme se nad tím,
jak mohly děti přežít až do 20. století bez
právní ochrany a bez mezinárodního dne.
Odpověď je jednoduchá: Kde je dítě považováno za dar od Boha (a občas také za
pěkný „dáreček“) a láska k dítěti za projev
lásky a vděčnosti vůči Bohu, není třeba dětem právní ochrany. Každý den je dnem dítěte, ale i rodičů: dnem rodiny.
Zamysli se nad tím, jak projevuješ vděčnost svým rodičům za lásku, kterou tě provází. Příkladem ti může být sám Ježíš, Boží

Syn. Jak on miloval svou matku Marii a sv. Josefa… A jestli se ti lásky rodičů nedostává,
utíkej se pod ochranu Panny Marie, lásku si
vyprošuj, a tam, kde chybí, ji dávej ty.
Panno Maria, královno rodiny,
oroduj za nás.

1 V ČR se slaví den dětí 1. 6., OSN doporučuje slavit 20. 11., protože toho dne byly vyhlášeny
Deklarace práv dítěte (New York, 1959) a Úmluva
o právech dítěte (New York, 1989).
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Na začátku června se u nás slaví
Mezinárodní den dětí1: něco sladkého, den bez zkoušení a testů, případně nějaký třídní výlet či celoškolní akce…
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Bez rukou to nepůjde
Milí ministranti,
dnes vám chci svěřit jednu velikou starost biskupů a sice: nedostatek kněží. Kněží jsou něco jako
ruce biskupů, kterými biskupové
mohou sloužit po celé diecézi. Bez
rukou toho mnoho udělat nemohou. Kněží nám stárnou a ubývají
a mladých přichází málo.
Představte si, že pro celé Čechy, tedy pro
pět diecézí (pražskou, královéhradeckou,
litoměřickou, českobudějovickou a plzeňskou), se na kněžství
připravuje jenom 35 bohoslovců
a pro celou Moravu, tedy pro tři
diecéze (olomouckou, brněnskou
a ostravsko-opavskou) 43 bohoslovců. V tom je započítán roční
konvikt a pětileté studium kněžských seminářů v Praze, Olomouci a v římském Nepomucenu. To
je tedy velice málo!
Já vím, že naříkat nepomůže.
Především je třeba se za nová
kněžská povolání modlit, protože povolání dává Bůh a je třeba
dar povolání vyprosit. A nejen to,
je třeba tento dar povolání také
přijmout. A proto se na vás obracím.

Když jsem byl ministrantem jako vy, měli
jsme v naší farnosti výborné kněze. Líbili se
mi a zatoužil jsem je následovat a stát se
knězem. Později, v pubertě, mě tato touha
přešla, ale během studií na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze jsem měl to štěstí, že
jsem poznal vynikajícího kněze a znovu jsem
zatoužil stát se také knězem. Jednoduše řečeno, Bůh, který si mě vybral, mi dal novou
šanci. Tu jsem už nepromarnil, šel jsem za
panem biskupem Tomáškem a on mi pomohl, abych mohl vstoupit do semináře. Na

konci studií mě vysvětil na kněze a po dalších dvaceti letech mě vysvětil na biskupa.
Milí ministranti, jistě i některé z vás si Pán
Bůh volá, abyste se stali jeho kněžími. Modlete se za to, abyste měli odvahu a touhu
toto povolání přijmout. Většina kněží měla
to štěstí, že v době, kdy se rozhodovali, zda
vstoupit do kněžského semináře, byli povzbuzeni, ba dokonce nadšeni příkladem
dobrých kněží. Jistě i vy znáte kněze, kteří
vám jsou dobrým příkladem, a kteří by i vám
mohli pomoci se připravit na kněžství. Nebojte se, jděte za nimi a svěřte se jim se svojí touhou. Oni
vám poradí, co máte dělat.
Já mám pro všechny jednu
velmi důležitou radu: Chceš-li se stát knězem, pilně se uč
a hodně se modli. Pros Ducha Svatého za pomoc ve studiu i v modlitbě. To jsou jeho
dary, které ti on rád dá.
Denně se za hojná kněžská a řeholní povolání modlím
a budu se dál modlit.
Taky za vás, milí ministranti.

Foto: Roman Albrecht - Člověk a víra

otec Marek Miškovský
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BarvínekCerven

Na červen jsme si pro vás v Barvínku připravily další témata. Holky a kluci, těšíme
se na vás každé úterý od 16 hodin na Radiu Proglas.
5.6. Kdo z nás by si nepřál najít poklad? V prvním červnovém Barvínku se vydáme
právě za pokladem.
12. 6. Zavzpomínáme na loňskou návštěvu Luďka Strašáka na zámku v Telči.
19. 6. S Barvínkem se zavrtáme do podzemí. Poslechněte si, jaký je život pod povrchem.
26. 6. Končí škola a bude se rozdávat vysvědčení, a tak si v Barvínku také rozdáme
vysvědčení. Jenže tak trochu naopak. Více se dozvíte z našeho vysílání.

+ František Radkovský,

Tešíme se na vás! Simona a Monika

emeritní biskup plzeňský
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