
mnozí naši kamarádi Ježíše neznají. Když se v ži-
votě perou se silným protivětrem a najednou uvidí 
po svém boku Ježíše, začnou křičet, že to fantasma, 
nebo, v  horším případě, protože takové zjevení 
přesahuje jejich zkušenost, se odvrátí a tváří se, že 
nic a nikoho neviděli. Smutný konec.

 

neboj se mluvit se svými spolužáky o Ježíši. On 
je skutečný přítel, který pomáhá. ať, až ho v těžké 
chvíli ucítí po svém boku, ho přijmou jako přítele 
do loďky svého života.

Odvaha vidět zázraK
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nu jezera. Tolik se snažili a namáhali, veslovali z plných sil, ale vítr 
foukal proti nim. Loď rozrážela vlny, voda se tvářila, že jim ubíhá za 
záda… a přitom se téměř nehýbali z místa. Těžká lidská lopota, kdy 
zatnete zuby, snažíte se na nic nemyslet a jedete tmou jako stroj.

Svítá. zvednou hlavu a vidí, jak si to kolem nich kráčí chlap po vodě. Ta lehkost a sa-
mozřejmost byla děsivá, dech beroucí. Tak se vyděsili, že ani nepoznali, že je to Ježíš, 
kterého dobře znali… Dále to známe: vzkřiknou, Ježíš promluví, vstoupí na loď, loď 
dorazí k břehu1.

na loď (na cestu) vstoupili na Ježíšův pokyn. 
Dali k  dispozici své schopnosti, námahu, aby 
se dostali, kam měli jet. ztratili ale Ježíše z očí 
(a také z mysli), a tak jejich cesta byla námahou 
ve tmě, přešlapováním na místě. Ba co víc, když 
ten, který je na cestu poslal, se jim objeví po 
boku, jsou z toho zděšeni. ale protože jeho hlas 
znají a přijmou ho na svou loď (znovu vpustí do 
svého srdce), cíl cesty je téměř hned dosažen. 
Happy End.

 

1. Srovnej: mk 6, 45-51; 
mt 14, 22-33; Jan 6, 15-21
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Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30 na proglasu. 
Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz.
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O prázdninách jsem navštívil otce biskupa v rakous-
kém Grazu právě v době, kdy vysílal na pouť do Říma 
450 ministrantů z diecéze. Když jsem se divil tak vel-
kému počtu, dodal, že v diecézi jich má osm tisíc.

nezáviděl jsem, ale říkal jsem si, že taky musíme něco udělat pro 
to, aby nás přibylo. zrovna nedávno papež František vyzval všechny 
věřící, aby se zapojili do misií. nebylo by pro ministranty nejlepším 
misijním zapojením získání nových kolegů? 

K tomu potřebují základní vlastnosti misionářů. Jaké? Být nadšení 
pro Krista a být jeho dobří přátelé. ministranti musí spolu vytvářet 
partu, ve které se cítí dobře, a  rádi přijmou nováčky. nejen nej-
mladší, třeba i větší. Jejich horlivost a radostná služba jsou základem. 
K  tomu je třeba trochu odvahy oslovovat kamarády, vyprávět jim 

o  své víře a  po probrání s  knězem je pozvat do ministrantského 
společenství.

Jako biskup mám v kanceláři hodně starostí, když pomáhám farnos-
tem, starám se o kněze a kněžský seminář, církevní školy a Charity, 
centra pro mládež i pro rodiny a taky o peníze, abychom měli na výpla-
ty pro kněze a na opravy kostelů. Často jednám s úřady. rád jedu do 
farností na setkání s věřícími. mezi mé radosti pak patří setkání s mi-
nistranty, zvláště když vidím skvělou službu šikovných kluků, jejich ra-
dost a nadšení. Tehdy si říkám, že některé z nich si jistě Kristus pozve 
i ke kněžství. Ostatní založí krásné rodiny a vychovají další ministranty.

Děkuji za povzbuzení i misijní spolupráci.
+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

4. 9. Hned na začátku školního roku se roztočí KOLA Barvínku. 
Máme pro vás připravenou i velkou novinku.

11. 9. Zahájíme seriál o českých patronech. V prvním díle se budeme věno-
vat patronce všech babiček sv. Ludmile.

18. 9. Zavzpomínáme na Barvínek, který nás zavedl až do podzemí.

25. 9. V seriálu o českých patronech budeme pátrat po stopách sv. Václava.

Dobrý start v novém školním roce vám přejí Simona, Monika a Romana!

Na začátku školního roku opět vysílá dětský 
pořad Barvínek. Holky a kluci, těšíme se 
na vás vždy v úterý od 16 hodin na Radiu Proglas.
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Jan Graubner, 
arcibiskup 
olomoucký

Svěcení Jendy Lukeše
S velikou radostí vám oznamujeme, že náš dlouho-
letý redaktor jáhen Jenda Lukeš (Ferda Kuliferda) 
přijme v sobotu 22. září v 9.30 v katedrále Svaté-
ho Ducha v Hradci Králové kněžské svěcení. Po-
kud můžete, přijďte do katedrály oslavit s námi tuto 
krásnou chvíli. Prosíme o modlitby za Jendu a jeho 
kněžské působení, za dary Ducha Svatého a požeh-
nání pro jeho službu. 
Ať mu Bůh žehná a udělí mu odvahu a pokoru. 

„ODvAHA náS vyšLe nA ceStu, 
POKOrA nám uKáže cíL.“ (Pavel Kosorin)
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Otci arcibiskupovi vyprošujeme Boží 
požehnání k nedávným 70. narozeninám. 
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