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CO MŮŽETE 
VYHRÁT 

V PŘÍŠTÍM 
ČÍSLE?

v

Vtipálci soutěží 
o knihu Nezbedův 

humor 2. Noví odběra-
telé a jejich doporuči-
telé můžou získat bo-

hatě ilustrovanou knihu 
Vánoční příběh z Karmeli-

tánského nakladatelství.

Vánoce jsou svátky radosti nejen 
kvůli dárkům, které dostaneme pod 
stromeček, ale především proto, že 
Bůh nám dal nepředstavitelný dar, 
když nám dal svého Syna. V něm 
je s námi Bůh. Bůh chce být naším 
přítelem. Pomáhá nám, povzbuzuje, 
nabízí Božskou moudrost. Chce, aby-
chom byli šťastní věčně, i po smrti.

O takovou radost je třeba se rozdělit. 
Proto rozdáváme dárky, abychom rozdávali 
radost. Já mám po Vánocích vždycky velkou 
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radost, když vidím tisíce koledníků, kteří 
se zapojí do Tříkrálové sbírky, a tak pomá-
hají Charitě pomáhat ještě většímu počtu 
potřebných. Řetěz radosti rychle roste. 
Ale roste nejen radost, ale i láska, která je 
z Boha. Tak Bůh přichází k těm, kterým pro-
kazujeme lásku dobrým skutkem. Každý, 
kdo pomáhá přinést lidem lásku, je tak tro-
chu misionářem, protože tím přináší i Boha, 
který je Láska.

Podobnou radost jsem měl na setkání 
mládeže v Hradci Králové, kde se spous-
ta mladých lidí dovedla společně radovat 
z toho, že znají Boha. I celé město si vší-
malo tak nezvyklé věci, jako je společně 

prožívaná radost, vzájemná pomoc a slušné 
chování. Mladí věřící křesťané je zaujali. Pro 
některé to bylo jako zjevení. Ano, neviditel-
ného Boha mohli zahlédnout v radostných 
očích kluků a holek, v jejich řeči a jednání 
zakusili blízkost milujícího Boha.

Začínáme nový rok. Dostáváme novou 
příležitost rozdávat radost z Boha, kterého no-
síme v srdci, zvláště, když ho přijmeme ve sva-
tém přijímání. Zapojíš se taky? Hodně úspěchů!
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Kdo z nás – alespoň někdy – neobdivo-
val velká auta, auta se silnými motory. Ob-
jem motoru dává tušit ohromnou sílu – jak 
velký musí být každý válec (a že jich je třeba 
šest, osm, nebo i dvanáct!), jaký při zdvihu 
vyvolá moment síly, jaký má výkon při ur-
čitých otáčkách. S nástupem přeplňovaných 
motorů už samotný objem není určujícím 
parametrem, ale to, co zůstává symbolem 
síly objemu motoru, je zvuk, který je cha-
rakteristický a nezaměnitelný. Při nízkých 
otáčkách motor brumlá a přede, při vyso-
kých burácí. Oproti tomu bzukot vysokých 
otáček maloobjemových motorů nijak ne-
vzrušuje.

Jako je motor srdcem auta, tak i naše 
srdce je hnacím motorem našeho jednání. 
Velikost srdce dává schopnost milovat. Kdo 
má velké srdce, mnoho miluje. Srdce každým 
úderem vhání do těla krev – sílu. Čím je srd-
ce větší, tím více síly se jeho jedním staže-
ním tělu dostane. A co teprve, když se srd-
ce láskou rozbuší, zvýší svou tepovou frek-
venci! To je hukot (nejen v hlavě). Protože 
však po většinu dne naše srdce tepe obvyk-
lým rytmem, chceme-li více milovat, potře-
bujeme srdce mohutné, ryzí. Malé, do sebe 
zahleděné srdce dává jen malou sílu životu. 
A rozbuší-li se, přesto mnoho lásky nedá.

Velké srdce potřebuje více energie. 
Ano, milovat stojí námahu, ale nebudeš-

-li úzkoprsý, Bůh ti dá sílu. Rozšíříš-li své 
srdce, dostaneš více milosti. Tvé srdce 
nejspíš nevzroste jako to sv. Filipa, ale 

vzroste jeho schop-
nost milovat. Už 

to nebude 
jeden člověk, 

ale bude 
schopno po-
jmout všech-

ny lidi, celé 
lidstvo. Tak 

budeš šťast-
ný, protože 

budeš podob-
nějším Bohu. 

Až se příště tvé 
srdce rozbuší, ať zní 

jako zvon!
Maria Panno, Matko 

krásného milování, oroduj 
za nás!

Apoštol  
Říma 

sv. Filip Neri 
(1515–1595) měl v průběhu života 
několik mystických zážitků, které 
zaznamenal jeho životopisec: Lás-
ka Boží jej přepadala při pouhém 
vyslovení slova Bůh, Láska nebo 
Ježíš. Vroucně miloval Pannu Ma-
rii. Jeho srdce se rozbušilo a hruď 
se mu svírala. Při mši svaté čas-
to stál nehybně jako socha s tváří 
ozářenou světlem. V roce 1544 po 
modlitbě v katakombách sv. Še-
bestiána prožil extatický stav do-
teku božské lásky. Hruď nad Fili-
povým srdcem se silně vyklenula, 
jeho srdce se fyzicky zvětšilo. Lé-
kařské vyšetření ukázalo, že mu 
praskla dvě žebra, ale Filip ne-
cítil žádnou bolest. Jeho milující 
hruď zůstala vyklenuta až do smrti.

OBJEM ničím 
              NENAHRADÍŠ! 
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RadostRadost

V soutěži vtipálků opět nikdo 
nevyhrává, neposílá-
te nám žádné vtipy do 
soutěže! Proto odměnu 
knížku Nezbedův humor 
2 posouváme do další-
ho měsíce. Neváhejte 
a vtipy nám posílej-
te! Mezi těmi, kdo si objed-
nali nebo doporučili Tar-
sicia, byl v tomto čísle 
vylosován Miloš Rybička 
a získává dobrodružnou 
knihu Koumákův fotba-
lový tým z Portálu. 
GRATULUJEME!

Nový rok přivítáme s Barvínkem v úterý 3. ledna. Po-
kud si do té doby nestihnete dát žádné předsevzetí, ne-
vadí, třeba vás k němu inspiruje naše povídání o klima-
tické výzvě. S Aničkou Slavíkovou z environmentálního 
vzdělávacího centra Lipka se tentokrát zaměříme na jídlo. 
Můžete už teď přemýšlet, jaké potraviny (zvláště jejich 
výroba a zpracování) mají největší vliv na změnu našeho 
klimatu. Nápovědu můžete částečně najít v předchozích 
dílech seriálu o Klimatické výzvě, které pro vás vysíláme 
v rámci Magazínu Barvínku. Stačí navštívit naše webové 
stránky junior.proglas.cz a jednotlivé díly si poslechnout. 
Druhé úterý v měsíci se tradičně ujímají moderování Bar-
vínku děti z olomouckého dětského rozhlasového kroužku 
Sluchátko. Co zajímavého si pro vás připraví? To zjistíte 
10. ledna. Další úterky se s Barvínkem vydáme do terénu. 
Pokud jste zvědaví, na koho narazíme, poslouchejte nás 
17. a 24. ledna. A s koncem měsíce se na vás 31. 1. těšíme 
v JUKEBOXU Barvínku, kde vám plníme vaše písničko-
vá přání a také soutěžíme o hodnotné ceny. Poslouchejte 
Barvínek každé úterý od 17:10, v repríze v sobotu od 11 
a nebo kdykoliv v audioarchivu. 
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Chystá se zabíjačka. Synek pobíhá kolem otce a radostně kři-
čí: „Hurá, budou jitrnice, budou jelita, hurá, bude tlačenka...“

V tom přiletí pohlavek.
Matka se ptá otce: „Proč biješ to dítě?“
„Už vidím, jak to jí bez chleba...“


