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Barvínek
Milí ministranti,
několik týdnů jste nemohli navště-

vovat školu a mnozí nechodíte do 
školy ještě ani dnes. Více než jindy 
proto používáte skype, počítač a mo-
bilní telefon. Někdy můžete podléhat 
pokušení uzavřít se jen do své ulity, 
nedívat se okolo sebe, přehlížet své 
nejbližší, s nimiž doma sdílíte více 
času, a jen se soustředíte na své zá-
liby a koníčky a vybíráte si komuni-
kaci s těmi, kdo jsou vám po chuti.

Více času stráveného doma vás může na-
opak inspirovat, kde a komu byste mohli po-
moci. Jako služebníci u oltáře dobře víte, že 
v kostele na bohoslužbách jsou i lidé, kteří žijí 
osamoceni, mají různé neduhy a potřebují po-
moci druhých. Právě doba různých omezení 
našeho pohybu dává příležitost, abyste proje-
vili zájem o ty, kteří těžce snášejí toto období 
virové epidemie, mají strach a ztrácejí naději. 
Setkávám se s tím i já, když mi lidé volají. Stačí 
třeba zavolat těmto starším lidem a říci jim, 
že se za ně modlíte. Určitě je to potěší a po-
vzbudí. Žádné veliké hrdinské činy, ale taková 

zdánlivá maličkost. Máte i možnost si více po-
hovořit s rodiči a sourozenci, vyříkat si s nimi 
všechno, o  čem třeba mlčíte nebo od toho 
utíkáte. Neméně důležité je nezapomínat na 
své hlubší vnímání víry. Čerpáme své znalosti 

„Mladí ležáci, staří žebráci…“ říká-
vala moje babička a já přemýšlel, 
jaké to asi bylo za jejího mládí, kdy 
prý bývalo něco žebráků. Dnes žeb-
ráka téměř nevidíte, děti chodí do 
kroužků, sportují a jsou tak vytíže-
né, že na lenošení nemají čas.

A pak přišel zákaz chodit do školy, učíme se 
doma u počítače, kroužky ani společné spor-
ty nejsou… A najednou slyším učitele, že ke 
společné videovýuce v deset se připojují ro-
zespalé tváře žáků v pyžamu. Jedna maminka 
mi prozradila, že její děti vstávají spíš k obědu 
než k snídani, protože je těžké je vzbudit, když 
jsou na počítači do jedné v noci.

Pravda, pokud některý den nemáš setkání 
s učitelem přes skype a  rodiče jsou v práci, 
můžeš si svůj den plánovat, jak chceš. Ale je 
rozumné pařit hry do jedné v noci a začínat 
den obědem? Možná jsi i dříve strávil noc hra-
mi, ale musel jsi pak vstát do školy. Teď tuto 
povinnost nemáš.

Že je to teď těžší, že i bez kroužků se nestí-
háš učit? V množství probrané látky to určitě 
není. Poznáváš rub svobody: zodpovědnost 
za využití času. Zvládnout tento úkol vyžaduje 
disciplínu.

Staré dobré „Den je k práci a noc k odpo-
činku“ má něco do sebe. První jednoduché 
pravidlo „Když je světlo, tak bdíme a v noci 
spíme“, ti pomůže zachovat řád a neztratit se 

v kolotoči únavy. Druhé je, že každou činnost 
začneš modlitbou právě za tu práci (studium), 
které děláš, a právě tak ji krátkou modlitbou 
zakončíš. Pokud se budeš opravdu modlit (ne-
jen odříkáš modlitbičku), pak dovedeš rozlišit 
činnost, kterou máš dělat od té, která tě od 
práce odvádí. A  hlavně nezapomeň každou 

cervenv

Vydavatelství Paulínky

Marie-Aude Murail

Rabbi Ježíš
Kniha je určena hlavně dětem školního věku, avšak s chutí se do ní 
začtou i dospělí, kteří Ježíšův příběh dávno znají. Klíčové postavy 
evangelia nám doslova ožijí před očima. Jde o románové zpracování, 
které si neklade za cíl doslovnou věrnost textům Bible, ale má tu 
přednost, že čtenáře „chytí za srdce“.

váz., 144 s., 229 Kč, Paulínky

Ahoj kluci a holky,
z barvínkovského studia vás zdraví Áňa, 

Bětka a Štěpánka. Na fotce sice máme ještě 
roušky, ale doufáme, že už je během června 
budeme moct odložit, protože někdy se za 
mikrofonem docela zapotíme.

Ve své ulite

neděli na mši svatou, zdroj a  vrchol všech 
tvých snažení.

Čím dříve se naučíš řídit svůj čas, to je vstá-
vat včas, dát první místo Hospodinu a  pak 
makat, tím více ho budeš mít. Přece nechceš 
být na stará kolena žebrákem.

o Pánu Ježíši a jeho učení především z Písma 
svatého. Nestačí úryvky z Bible slyšet pouze 
v kostele, ale je dobré ji vzít do ruky i doma 
a přečíst si sami něco z evangelia.

Načrtl jsem několik námětů, k čemu využít 
tento „virový“ čas. Jistě přijdete na mnohé 
další nápady. Přeji vám, aby se to dařilo, a dě-
kuji za vaši ministrantskou službu.

Václav Malý,
pomocný biskup pražský
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Nejen proto nás bude v Barvínku zajímat, jak 
jsou na tom dabéři, kteří propůjčili svůj hlas 
známým filmovým postavám! Jednoho si 
pozveme do studia a budeme doufat, že nám 
prozradí, co je na jeho práci zajímavé. Před 
prázdninami také dostanete poslední dopis 
od páťačky Barbory. Snad se dozvíme, jak to 
dopadlo s tajemným deníkem z půdy. V dal-
ším Barvínku zase prozkoumáme naši plane-
tu od mořských hlubin až po horské vrchol-
ky. A poslední předprázdninový díl se mů-
žete jako vždy těšit na JUKEBOX, ve kterém 
vám rády zahrajeme vaše oblíbené písničky.
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