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Byl jsem požádán, abych se s vámi,
milí ministranti, podělil o své radosti
i obtíže v mé biskupské službě. Radostí prožívám mnohem více než občasných nepříjemností.
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Obtíže? Ty se také vyskytnou, ale nemá cenu kvůli nim vidět vše
černobíle. Pro mne nastanou, když musím o někom rozhodnout, že
už nemůže pokračovat ve své práci vzhledem k nepoctivosti, špatným
vztahům k druhým nebo neschopnosti. Rozhodnout a zároveň to sdělit
tváří v tvář bez vykrucování a klidně bez urážky. Nebo když se někdo
tváří jako kamarád a přitom za zády pomlouvá. Jak s ním jednat?
Milí služebníci u oltáře, přeji vám, aby se vám nejen v postní době
dařilo být pravdomluvnými, rovnými a upřímnými a abyste někdy zažili,
že vás někdo osloví a řekne: stojí za to věřit Pánu Ježíši.
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Václav Malý,
titulátní biskup marcelliánský a světící biskup pražský

Sledoval jsem pouštní rallye. Motocykly, auta i kamiony se proplétaly mezi vysokými dunami, jely úvozem, jindy přímou čarou přes jejich vrcholky. Někdy
se na vrcholu duny zasekly a zůstaly viset, při špatném nájezdu se převalily nebo se zahrabaly a nevyjely.
V pevných píscích to bylo nahoru a dolů. Auta mizela a zase se objevovala, v pozvolnějších rychlých pasážích často s dlouhými skoky. Pohled
z kabiny vozu nabízí při stoupání pohled na nebe a vzápětí prudké klesání do okru či jiného odstínu písku. V poledne, kdy není stín, často náraz
na hranu, kterou není možné vidět.
Pro toho, kdo není vášnivým milovníkem houpaček a nemá odolný
žaludek, jeví se takové zběsilé dobývání vrcholků, prokládané jízdou
nahoru a dolů, téměř šílené. Rallye je však závodem, kde se nepočítají
jednotlivé vrcholy dun, průsmyků, hor a kopců, ale rychlost a průjezd
všemi kontrolními body do cíle. Není jízdou nazdařbůh ani slepým hledáním bodů v poušti, ale s pomocí roadbooku (popisu cesty) a navigace
(GPS) naváděním k cíli přes požadované body. Chyba v navigaci může
vést k bloudění. Neprojetí kontrolních bodů pak k následné penalizaci,
nebo přímo k diskvalifikaci ze soutěže.
Bez dílčích kroků nelze dosáhnout cíle. Bez cílevědomého snažení
ztrácejí jednotlivé body na cestě smysl.
Co je cílem tvého života jsi viděl: zmrtvýchvstání! Kam putuješ, tedy
víš. Neztratíš-li z očí cíl a budeš se držet navigace (roadbook = Písmo
svaté; GPS = modlitba a svátosti), tvou námahu čeká věčná odměna. Co
na tom, že tě na cestě čekají po různých vrcholcích krkolomné sestupy
či pády. Postupuješ-li správným směrem, v cíli zazpíváš vítězné Aleluja!

Fotografie: Martina Řehořová - Člověk a víra, Taguelmoust - wikipedia.org

T

ěší mne především setkávání s lidmi nejen v kostelích nebo při
různých církevních slavnostech, ale též při besedách, na něž
přijdou i lidé, kteří se nehlásí k žádné křesťanské církvi. Vždy
mne pohladí slovo některého z přítomných, když mi řekne, že bude
přemýšlet o evangeliu, že si udělá čas a že dosud od toho utíkal. Nebo
když se lidé ze zvídavosti ptají slušným způsobem a chtějí se co nejvíce dovědět o různých zemích, kde vládne nespravedlnost a bída. A na
konci řeknou: my si nemáme na co stěžovat, ani si nevážíme toho, jak se
máme dobře. Nechceme šířit nespokojenost a otravovat svými nářky
druhé. Jsme rádi, že žijeme v našem státě a nikdo nám neubližuje. To je
pro mne balzám na duši. Mohl bych pokračovat, co všechno pěkného
při takových setkáních zažívám.
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BarvínekDuben
Připravili jsme pro vás přehled témat, na která se můžete těšit v dubnovém Barvínku. Poslouchejte vždy v úterý od 16:00 na Radiu Proglas.
3. 4. Zavzpomínáme na loňský rozhovor Luďka s hokejistou a teologem Matoušem Venkrbcem.
10. 4. Budeme se společně starat o zvířátko. Řada z vás si přeje domů
pejska, kočičku nebo morčátko, a tak nás bude zajímat, jaké to je.
17.4. Hlavním tématem Barvínku bude oheň. Vydáme se společně za
hasiči a budeme si předávat kouřové signály.
24.4. V den svátku svatého Jiří si budeme povídat o tomto světci a rytířích. Víte, koho je patronem svatý Jiří?

Hezký, jarní a zábavný poslech Barvínku
vám prejí Monika a Simona
Kamarád pošeptá spolužákovi při hodině dějepisu:
„Představ si, že lidi kdysi neznali rádio, televizi, počítače ani
elektřinu. Jak tenkrát mohli žít?“
„Taky všichni umřeli!“
Při zkoušce z dějepisu: „Jak skončil život Julia Caesara?“
„Špatně, moc špatně, pane učiteli.“

Maminka se ptá syna:
„Nalil jsi už čerstvou
vodu do akvária?“
„Ne maminko, rybičky
ještě nevypily starou.“

Chlapec doběhl zadýchaně na autobus. „Dnes
máš ale krásnou kravatu,“ chválí ho babička
v autobuse. „Ale, teto,
to je přece můj jazyk.“
Nezbedův humor 5
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