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časopis pro kluky u oltáře

Barvínek

2     3

V Barvínku pokračuje velká soutěž Hrdina Barvínku. Námi hledaný Hrdina by 
měl být i vytrvalý, proto se v březnových dílech zaměříme na tuto vlastnost. 
Vytrvalost se dá výborně trénovat během postu, který začíná začátkem března.

Masopustní Barvínek 5. února bude o tom, jak se postít – člověk si nemusí pouze 
odpírat jídlo. V dnešní době na nás číhají horší věci, které se zdánlivě tváří kama-
rádsky – třeba Instagram, který nám (když ho člověk neužívá s mírou) může krást 
spoustu času. 

12. března budeme mít hosta, který vytrvalý rozhodně je – Laďka se nedávno vrátila 
ze setkání s papežem v Panamě, byla také v Africe či na pouti ve španělsku. Co je na 
tom zajímavého? Laďka trpí mozkovou obrnou a od dětství je na vozíku. 
19. března redaktorka Bětka popovídá o kurzu přežití v nepálských Himálajích 
s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem, ze kterého se zrovna vrátí. 

Chceš také vyhrát kurz přežití? Zapoj se do soutěže Hrdina Barvínku – poslední 
březnové úterý 26. od 16 hodin se bude telefonicky soutěžit (543 217 242). 

Více informací na junior.proglas.cz.

zase doba postní. Popel na čelo, špinavý flek, 
který raději překryji vlasy, hozenými ledabyle 
do čela a doma rychle umýt. jsi prach a v prach 
se obrátíš! To vím, ale co s tím? nijak mě to 
nenaplňuje bázní ani radostí. 

Už nevíme, co to je šlapat prach cest. Ulice i chod-
níky jsou asfaltové nebo dlážděné. Už nevíme, co to 
je hromada popele ze shořelé chalupy. Beton moc 
nehoří. Už netušíme, co je hřích. Dovolené je všech-
no. Už nevnímáme skvrnu na duši. Duše je nevidi-
telná, a tak na ní přece nečistota nemůže být(natož 
vidět)… Rozostřilo se nám vidění, tápáme šedou ml-
hou, která nemá jasné obrysy. Svět se stává ospalým 
a má jediné přání: Nech mě být, nevykřikuj, nevyční-
vej a jinak si dělej, co chceš, nebo nedělej nic.

Popelec není hrdé znamení, je znamením hanby, 
přiznáním se ke špatnosti. Popelec je znamením 
pravdy o mně samém, je vyznáním mého hříchu. Je 
znamením víry v existenci duše a špíny na duši. Jsou 
věci dobré a jsou věci špatné a na těch špatných mám 
svůj podíl. Proto si nechávám sypat hlavu popelem. 
Popelec je znamením naděje pro toho, kdo se vy-
znal, že se chce změnit.

Tak co je mi do toho, že mě druzí vidí se znamením 
na čele. Do duše nevidí. Já svou špínu (hřích) s po-
mocí Boží nahlížím. A popelec je mi připomínkou, 
že se chci změnit.

Na přímluvu Panny Marie, pomocnice křesťanů, 
útočiště hříšníků: Požehnaný čas svatopostní!

otec Marek Miškovský

PoPel

VÍKEND V PRAŽSKÉM SEMINÁŘI
Vážení čtenáři, máme pro vás exkluzivní nabídku: Strávit tři dny v kněžském 
semináři a pak smět beztrestně odejít. nejedná se o žádný „nábor nových 
bohoslovců“, ale o duchovní víkend pro mladé muže od 15 do 30 let, kde 
je možné hledat svůj vlastní vztah k živému Bohu. Tak neváhejte a přijeďte. 
V pátek bývá k večeři smažený sýr. :o) 

Těšíme se na vás. Matěj Jirsa, bohoslovec.

naši a moji milí ministranti, v tom-
to snad nezvyklém oslovení, prosím, 
nehledejte nic zvláštního ani tajem-
ného. je to prostě tak. jste naši a moji 
lidé. Mají vás za své lidi i mnozí jiní 
jáhnové, kněží a biskupové. Považuji 
vás za své blízké přátele a pomocní-
ky i proto, že vám rozumím, neboť 
jsem kdysi také ministrantem byl.

Byl? Vždyť ve skutečnosti jsem jím ještě 
stále, protože ministrantem není jen nějaká, 
zvláštním různobarevným oděvem oděná 
„obtloustlá kulička“ nebo „vychrtlá tyčka“, jak 
někdy někteří současní ministrantští kluci vy-
padají vlivem zanedbávání tělesného zdravé-
ho pohybu, anebo naopak přeháněním a pře-
pínáním svých sil, např. ve sportu. Ministran-
tem může a má být i starší kněz, ano i biskup, 
neboť podobně jako vy, se pohybuje u oltáře 
a chce sloužit Pánu Ježíši odhodlaně, obětavě, 
s  otevřeným srdcem. Ministrantská služba, 
milí ministranti, se však nevyčerpává jen vzo-
rovým chováním u oltáře před zraky všech 
účastníků mše svaté. Ministrant, jak samo 
toto slovo naznačuje, je „ministr“ svého Pána, 
zde Pána Ježíše. Reprezentuje ho, statečně se 
ho zastává a stojí za ním, když by se mu někdo 
posmíval a zesměšňoval ho. Skutečně spoleh-
livý ministrant, důvěrný přítel svého Pána, 
Ježíše Krista, i mimo kostel a oltář, je ocho-

ten pohotově přiskočit, když je třeba pomoci 
druhým v nouzi, touží po tom, aby co nejví-
ce lidí Krista poznalo jako toho, kdo všech-
ny lidi má rád. Asi, milí ministranti, tušíte, že 
vám chci připomenout jednu velice důležitou 
věc společnou nám všem: vám, i nám kněžím 
a biskupům, a vůbec všem křesťanům. Přiložit 
svou ruku a hlavně nabídnout své srdce k dílu 
šíření Kristova evangelia v tomto našem svě-
tě. Je stále mnoho našich bližních, blízkých 
i  vzdálených, kteří o  Ježíši a  jeho evangeliu 
dosud nic neslyšeli, a  když, pak jen na způ-

Misionářský zápal sob pohádek a všelijakých báchorek, na hony 
vzdálených od skutečně pravdivého obrazu 
historické a mimořádné osobnosti Mesiáše, 
Spasitele, Krista. Přispět svým dílem, osob-
ním příkladem, tedy misionářským zápalem 
pro větší znalost Krista, může každý z  nás. 
Radost a štěstí z toho, že jsme v tomto svě-
tě spolupracovníky Ježíšovými, naší duši jistě 
chybět pak nebude. Pochopíme zcela zřetel-
ně, že důstojně se pohybovat u oltáře je jen 
jedna část našeho svědectví o Ježíši. Ta část 
druhá a části další jako příležitosti na nás če-
kají mimo kostel v  každodenním životním 
snažení.

+ Jan Baxant, 
biskup litoměřické diecéze
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