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Vyjdeme-li z přesvědčení, že Duch 
Svatý dál probouzí povolání ke 
kněžství a řeholnímu životu, může-
me v Pánově jménu s plnou důvě-
rou „opět rozhodit sítě“. Můžeme 
a musíme mít odvahu říkat každé-
mu mladému člověku, aby se tázal 
na možnost jít touto cestou.

Několikrát jsem tento návrh dal mladým 
lidem a oni mi téměř posměšným tónem od-
pověděli: „Ne, já touto cestou opravdu ne-
půjdu.“ Ale po několika letech někteří z nich 
byli v semináři. Pán nemůže nesplnit svůj pří-
slib, že církev nenechá bez pastýřů, bez nichž 
by nemohla žít ani plnit své poslání. A jestli-
že někteří kněží nevydávají dobré svědectví, 
Pán kvůli tomu nepřestane volat. Naopak, 
své úsilí zdvojnásobí, protože nepřestane 
pečovat o svoji milovanou církev.

V dubnovém magazínu Barvínku si představíme 
dalšího svatého – bude jím sv. Maxmilián Kolbe.
Pokračovat budeme také v povídání o vodě 
s Aničkou Slavíkovou z LIPKY – tentokrát o tom, 
kam mizí voda po spláchnutí.
O týden později si v Barvínku budeme povídat 
se salesiánem Liborem Všetulou o postu a Velikonocích.
V úterý 19. dubna oslavíme Den Země, který připadá na 
22. dubna, a poslední úterý v měsíci se můžete těšit jako 
obvykle na Jukebox Barvínku!
Na slyšenou se těší Verča, Gabča a Štěpánka!

Okouzlující volání
Když se člověk musí rozhodnout pro ně-

jaké povolání, nemůže vylučovat možnost za-
světit se Bohu v kněžství, v řeholním životě 
nebo v jiných formách zasvěcení. Proč by ho 
měl vylučovat? Buď si jistý, že rozpoznáš-li 
Boží volání a půjdeš za ním, pak právě to da-
ruje tvému životu plnost.

Ježíš kráčí mezi námi, jako to činil v Gali-
leji. Chodí po našich ulicích, zastaví se a hledí 
na nás svýma očima, beze spěchu. Jeho volání 
přitahuje, okouzluje. Ale neklid a rychlý sled 
mnoha podnětů, které nás denně bombar-
dují, působí, že tu není prostor pro vnitřní 
ticho, ve kterém člověk vnímá Ježíšův pohled 
a naslouchá jeho volání. Mezitím dostaneš 
mnoho atraktivních nabídek. Zdají se krás-
né a vzrušující, ale časem v tobě zanechají 
prázdnotu, nudu a samotu. Nedopusť, aby 
se ti to stalo, protože bouře tohoto světa 
tě strhuje na cestu beze smyslu, beze směru, 
bez jasných cílů, a tak mnohé tvé úsilí přijde 
vniveč. Ale hledej prostory klidu a ticha, ve 
kterých budeš moci uvažovat, modlit se, vi-
dět svět kolem sebe jasněji. Pak budeš moci 
spolu s Ježíšem poznat, jaké je tvé povolání 
na této zemi.

Papež František

Apoštolská exhortace 
Kristus žije 274–277

Cesta k Velikonocům je ces-
tou utrpení. Veliká noc je tajem-
stvím, zkouškou víry a bděním, 
na konci kterého je světlo a ra-
dost, která překračuje a překo-
nává všechno očekávání.

Vydat se na tuto cestu s Kristem vyžadu-
je odvahu, která spočívá ve zřeknutí se všech 
jistot, které dává svět. Chtít jít za Kristem 
znamená postavit vztah k němu nade všech-
no, vše pro něj opustit, chtít mít jen Ježíše. 
Štěstí, které se opírá o pozemské bohatství, 
totiž spoutává a váže, takže i při poznání Je-
žíše Krista znemožňuje vykročit za ním. Bo-
hatý mladík by měl co vyprávět... (srov. Mk 
10, 17-22).

Existuje ale i druhý extrém. Marie Mag-
daléna miluje Ježíše. Opustila vše a vydala se 

CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM 
ČÍSLE?

Vtipálci soutěží o kni-
hu Nezbedův humor 4. 

Noví odběratelé 
a jejich doporu-

čitelé můžou získat 
knihu YouCat pro děti 
z Karmelitánského na-

kladatelství.

za ním. On je pro ni vším, protože odpuště-
ním hříchů dal smysl jejímu životu. Po straš-
livém utrpení a jeho smrti – kterou viděla 
zblízka na vlastní oči – je její bolest ale tak ve-
liká, že zakalí její zrak, a když jde s pláčem ke 
hrobu, nepozná Ježíše, který stojí vedle ní... 
(srov. Jan 20, 1-18). Přílišná bolest zatemňuje 
zrak, beznaděj činí neschopným vidět štěstí, 
které je vedle nás.

Teprve odpoután od světa a zbaven pře-
míry starostí budu schopen vidět Zmrtvých-
vstalého, který se skrývá v tiché zářivé čás-
tečce chleba.

Modleme se: „Podvod a lež vzdal ode 
mě, ani bídu, ani bohatství mi nedávej, jen to 
nutné k živobytí“ (Př 30, 8). Maria, Panno, 
vypros mi víru, která uprostřed noci hledí 
ke svítání nedělního rána, abych, nic nema-
je, povstal z temnoty smrti do světla života 
s Kristem, a mohl volat: Aleluja!

Jsem to já
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Sk 26,16

Pořádá Sekce pro mládež ČBK a AKSM Z. S.

9. 8. - 14. 8. 
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V soutěži vtipálků v dubno-
vém čísle nevyhrává nikdo! 
Abyste vyhráli knížku, mu-
síte nám do redakce poslat 
alespoň jeden vtip! Tak 
neváhejte a pište! Mezi 
těmi, kdo si objednali 
nebo doporučili Tarsicia, 
byli v tomto čísle vylo-
sováni Dominik a Vojta 
Dvořákovi a vyhrávají 
knihu Být učedníky. 
Ježíšova kniha života 
z nakladatelství Portál. 
Gratulujeme!
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Pan farář se ptá na hodině náboženství 
dětí: „Kdo chce jít do nebe?“

Hlásí se všichni kromě Jiříčka.
„Proč? Ty do nebe nechceš?“
„Protože maminka říkala, že mám jít ze 

školy rovnou domů!“
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Odpusť nám válku, Pane.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, 
slituj se nad námi hříšníky.

Pane Ježíši, narozený pod bombami, 
padajícími na Kyjev, smiluj se nad námi.

Pane Ježíši, jenž jsi v charkovském bunkru 
zemřel v matčině náruči, smiluj se nad námi.

Pane Ježíši, poslaný ve dvaceti letech na frontu, 
smiluj se nad námi.

Pane Ježíši, jenž pořád vidíš ozbrojené paže 
ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

Odpusť nám, Pane, odpusť nám, 
když se nespokojujeme s hřeby,

 jimiž jsme ti probodli ruku, 
a pokračujeme v napájení se krví mrtvých, 

roztrhaných zbraněmi.
Odpusť nám, jestliže se tyto ruce, stvořené, 

aby chránily, proměnily v nástroje smrti.
Odpusť nám, Pane, 

jestliže dál zabíjíme svého bratra, odpusť nám, 
jestliže dál jako Kain sbíráme kameny 
ze svého pole, abychom zabili Ábela. 

Odpusť nám, jestliže dál svým vyčerpáním 
ospravedlňujeme krutost, jestliže svou bolestí 

omlouváme nelidskost svých činů.
Odpusť nám válku, Pane. 
Odpusť nám válku, Pane.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, prosíme tě! 
Zadrž Kainovu ruku!

Osviť naše svědomí, ať se neděje naše vůle,
nenechávej nás na pospas našemu jednání!

Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zastavíš Kainovu ruku,

postarej se také o něj. Je naším bratrem.
Ach, Pane, učiň přítrž násilí!

Zastav nás, Pane!

MODLITBA ZA MÍR 
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