Máte velikou odpovědnost

že nás někdo zastoupí, když nás ministrantů
bylo tak málo.
Dnes už vzpomínám s velikou vděčností na
svého tatínka. Dívá se na všechno shůry a já
mu děkuji za to, jak nás už od raného dět-

ství učil zodpovědnosti za svěřenou službu
u oltáře. A děkuji i tehdejšímu panu faráři
za důvěru, kterou do nás malých ministrantů
vkládal.
Když jsem byl Svatým otcem Františkem
jmenován za biskupa českobudějovické
diecéze v den svátku sv. Josefa (19.
března), dostalo se mi také od Pána
Boha jednoho mimořádného daru. I já
vstávám rád velmi brzy, možná právě
tak, jako kdysi vstával časně zrána i sv.
Josef, ochránce a pěstoun malého dítěte Ježíše. S velkým nadšením jsem
dnes vstával v pět hodin ráno, abych
vám mohl napsat pár řádek a podělit
se s vámi o mé velké radosti z nového
poslání, ke kterému mne Pán povolal.
Z celého srdce vám všem klukům
u oltáře přeji dostatek odvahy a síly,
zvláště když ráno musíte vstávat na nedělní bohoslužby. Máte velikou odpovědnost, když pomáháte vašemu panu
faráři v jeho náročné, ale překrásné
službě při budování Božího království.
Ať vám všem Pán žehná a ať pociťujete
jeho blízkost, dobrotu a lásku, jako ji
pociťuji i já.
+ Vlastimil Kročil,
jmenovaný biskup
českobudějovické diecéze

Protestuji!

To je nečestné a nesportovní!

Ještě pár týdnů a je tu opět závěr dalšího (kolikátého už, či ještě) školního roku. Závěrečné zkoušky a písemky. Asi každý známe to pokušení připravit si tahák pod lavici
či do penálu, ti drzejší i otevřít si rovnou knihu či sešit (notebook) – prostě opisovat,
pomoci si nečestně, najít lehčí cestu, obelstít, podvádět!

«Protestuji! To je nečestné a nesportovní!»
… by řekl Mirek Dušínů z Rychlých šípů. Podvod, nepoctivost, lstivé úskočné jednání je hříchem proti pravdě (proti 8. přikázání Desatera) a lásce. Podvádět znamená
někoho klamat, oklamat a také zklamat. Vědomé (o)klamání v sobě skutečně nese
zklamání (klamanému i podvádějícímu), protože bourá důvěru, základ společného
soužití.
Tak až budeš při písemce cítit v prstech svrbění pootevřít sešit a „jen se ujistit“,
uvědom si, že nejde o známku, ale o mnohem víc: každým oklamáním sebe sama se
stáváš slabším v lásce k pravdě a tupějším v jejím odhalování – a tedy hloupějším!
Maria, Panno věrná, oroduj za nás!

biskup Vlastimil Kročil
Dne 19. března papež František jmenoval nového
českobudějovického biskupa. Stal se jím táborský vikář, kanovník katedrální kapituly sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
Otec biskup Kročil vyrostl v křesťanské rodině. Po
maturitě si přál vstoupit do kněžského semináře, ale
z politických důvodů byl třikrát odmítnut. V touze po
kněžství volil emigraci a teologii vystudoval na římské
Lateránské univerzitě. Vysvěcen byl roku 1994 v Českých Budějovicích. Působil nejprve jako kaplan a od roku
1997 jako administrátor ve farnosti Veselí nad Lužnicí.
Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity vyučuje patristiku (studium nejstarší křesťanské literatury) a spiritualitu. Své vzdělání dokončil v roce 2008 doktorátem
na Katolické univerzitě v Ružomberku.
Biskupské svěcení proběhne v sobotu dne 13. června
2015 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.
Vyprošujme společně otci biskupovi Kročilovi v jeho
novém úřadu mnoho požehnání a radosti.
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Chodíval jsem ve svém rodišti do kostela, který byl veliký, ale bylo v něm
málo věřících a jen několik ministrantů. Nebylo to však způsobeno tím, že
by v naší předměstské čtvrti moravské
metropole žilo málo lidí. Ti, kteří tam
kdysi žili po celá staletí, byli totiž po
druhé světové válce vystěhováni do
Rakouska a Německa. Na jejich místo
pak přišlo mnoho nových lidí, kteří hledali především práci a bydlení. Většina
z nich ale zapomněla, že je také třeba
hledat Boha. Víra a láska k Pánu Ježíši jim byly cizí, a tak neměli ani zájem
poznat překrásný kostel sv. Gotharda,
protože byl pro ně příliš daleko. To byl
tedy důvod, proč nás při nedělní mši
svaté bylo tak málo. Pro nás, kteří jsme
chodili pravidelně do kostela každou
neděli, bylo naopak povzbuzující, že
jsme se mohli setkávat a vzájemně sdílet radost z víry i čerpat stále novou naději
do každodenního života.
Nedělní mše začínala vždy v osm hodin
ráno. Vzpomínám si, jak se mi nikdy – jako

malému klukovi – nechtělo vůbec vstávat,
zvláště v zimě, když byla ještě tma. Můj tatínek mne i moje bratry pokaždé v sedm hodin ráno budil a vždy připomínal, jak moc je
důležité, aby někdo panu faráři ve službě pomáhal. Nemohli jsme se moc spoléhat na to,
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Milí mladí přátelé, drazí ministranti, pokaždé, když s velkým zájmem vezmu do ruky časopis pro
kluky u oltáře, tak se mi vybavuje mnoho vzpomínek z dětství.

Z mnoha zrnek jeden chléb!
Chceš zjistit, jaké to je cítit solidaritu s druhými a pomoci tak k jednotě celého
světa? Nic není nemožné! Se sestrou nebo maminkou upečte váš oblíbený chleba,
ty ho vyfoť a pošli na web www.prasiva2015.cz. Když na web vložíš svůj příspěvek a podělíš se o něj s ostatními, získáš tím jeden chléb pro chudé, který bude
zaplacen ze sponzorských darů a který lidem bez domova namažou a rozdělí lidé
z komunity Sant Egidio (www.santegidio.cz).
Tato aktivita probíhá před setkáním dětí ostravsko-opavské diecéze 1. července
na Prašivé, ale zapojit se do ní může kdokoli odkudkoli. A proč právě chleba? Letošní rok v naší církvi probíhá příprava na Národní eucharistický kongres, který
se věnuje tématu Eucharistie, Chleba života.
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BARVÍNEK
2. 6. Oči upřené ke hvězdám
Student gymnázia v Mikulově Jiří Vala se
umístil na třetím místě ve světové astronomické olympiádě v Kyrgyzstánu. Budeme se
bavit nejen o olympiádě, ale hlavně o vesmíru.

mech, i o práci kastelána a životě na zámku
bude hovořit Evžen Boček.

9. 6. Telefonické Riskování
V našem telefonickém Riskování v můžete
zasáhnout do příběhu, který prožívají jeho
hlavní hrdinové. Zatelefonujte a rozhodněte
se za ně, nebo jim alespoň pomozte s nějakým nelehkým úkolem.

23. 6. Červnový magazín
Ohlédneme se za misijní poutí dětí, navštívíme další ze sta českých nej, poslechneme si
CD Scholičky z Mistřína a naučíme se další
deskovou hru.

13. 6. Pan kastelán (repríza z června 2014)
V Barvínku se vypravíme na zámek do Milotic u Kyjova. O zámku, na kterém mohou
děti projít návštěvnickou trasu v kostý-

16. 6. Ve znamení zubra
Hrad Pernštejn patří mezi nejkrásnější místa u nás. Pozveme vás do jeho komnat, do
jeho minulosti i současnosti.

30. 6. Zvonek zvoní, škola končí, po
schodech se běží...
Školní rok 2014/15 je definitivně za námi.
V Barvínku se s ním rozloučíme a radostně
přivítáme prázdniny.

Barvínek naladíte v Rádiu Proglas každé úterý v 16 hodin a reprízu následující sobotu v 9.30.
Více informací na barvinek.proglas.cz. Těší se na vás Katka a Luděk

