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Svatý otec, papež František, jme-
noval 12. února 2016 biskupem 
plzeňské diecéze Mons. Tomáše 
Holuba, generálního sekretáře 
České biskupské konference, fa-
ráře baziliky svatých Petra a Pav-
la a děkana Kolegiátní kapituly na 
pražském Vyšehradě. Nový pas-
týř plzeňské diecéze se narodil 
16. srpna 1967 v  Jaroměři a po-
chází z farnosti v Červeném Kos-
telci z královéhradecké diecéze. 
Kněžské svěcení přijal 28. srpna 
1993 v Hradci Králové.

Přemýšlel jsi, proč se muži a ženy 
rozhodují opustit své domovy, 
aby se dali do služeb armád, v je-
jichž řadách nebudou jen nosit 
uniformu, ale především bojovat 
a umírat? 

Necháme-li stranou touhu po penězích 
(armáda je často jediná možnost, jak si za-
jistit lepší příjem) a dobrodružství (jež často 
mizí s prvním výcvikem), zůstává nám touha 
po slávě anebo hlubší přesvědčení, že válka 
je cestou k lepšímu světu. Bojovat za jedinou 
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5. 4. Bětka a Jenda v Jižní americe
Nedávno jsme si povídali s Bětkou Prudilovou, která 
působila jako dobrovolnice v Brazílii. Dalšího čtvrt 
roku trávila na cestách po Jižní Americe. Projedeme 
Argentinu, Chile a Bolívii a nezapomeneme sníst pa-
vouka, jak nám Bětka v minulém dílu slíbila.

12. 4. věda není nuda - akademie 
věd
Hostem pořadu bude profesor Jiří Drahoš, předse-
da České akademie věd. Dokážete si představit, ko-
lik lidí u nás dělá vědu? A je možné všechny tyto lidi 
nějak koordinovat a usměrňovat? Co je to akademie 
věd a jak vypadá akademik? O všech těchto věcech 
se dozvíte v dnešním Barvínku.

19. 4. telefonické riskování
V našem telefonickém Riskování můžete zasáhnout 
do příběhu, který prožívají jeho hlavní hrdinové, za-
telefonujte a rozhodněte se za ně, nebo jim alespoň 
pomozte s nějakým nelehkým úkolem.

23. 4. Husitské muzeum v táBoře
Doba husitských válek byla v historii našeho národa 
jednou z  nejdynamičtějších a  také nejkontroverz-
nějších. V  Barvínku navštívíme Husitské muzeum 
v Táboře a podíváme se, co se v něm dovíme právě 
o tomto období.

26. 4. duBnový magazín Barvínku
V magazínu si představíme nové dětské album Bom-
barďák s názvem Píp, zahrajeme si novou deskovou 
hru a navštívíme Laserové centrum v Dolních Bře-
žanech. Letos, v  roce 700. výročí narození Karla 
IV., budeme putovat po místech, která jsou spojená 
s jeho životem. Prohlédneme si Karlovu univerzitu.

Barvínek naladíte na Rádiu Proglas v úterý v 16 ho-
din nebo v sobotu v 9.30. Více na stránkách barvi-
nek.proglas.cz. Těší se na vás Katka a Luděk.Svatá Válka

pro ně správnou víru, jejíž nepřijetí je horší 
než smrt. Proto, nepřijmou-li naši víru jako 
osvobození od svého pomýlení, je lépe, když 
zemřou. Svět bude lepší, protože jas naší je-
diné víry nebude stíněn jiným přesvědčením. 
Zabití jinověrce je nejen obranou našeho 
přesvědčení, ale i záslužným činem, protože 
brání šíření jiných – a tudíž nutně bludných 
– názorů. Čím více nevěřících (či jinak věří-
cích) zabiji, tím větší mám zásluhy. A padnu-

-li v boji, jsem mučedník, a za to mi přísluší 
rajská odměna. 

Může být taková válka cestou ke svatosti?
Mučedník není, kdo je zabit, když sám za-

bíjí. Naplnění života není v  (sebe)zničení. 
Svatost není jistota zásluhy, plynoucí z plnění 
povinnosti. Jediný ideál, za který stojí za to 
žít i zemřít, je LÁSKA – Ježíš Kristus. Každý 
den umírat láskou z lásky a pro Lásku – i bez 
prolití krve, to je cesta svatosti.

Panno Maria, královno mučedníků, oroduj 
za nás!
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Snad je postupně poznám :-). Ale doufám, 
že mi jako biskupovi odpadne něco z papí-
rování a budu se moci více setkávat s  lidmi 
a sdílet s nimi jako otec jejich starosti a ra-
dosti.

Co se změní ve Vaší službě?
To uvidíme, přijďte se zeptat za rok. Ale 

jedna změna je jasná přece jen už teď: bude 
ze mě Plzeňan, což znamená třeba zajímat 
se o to, jak hrála Viktorka :-). Ale bez legra-
ce, poznat zdejší mentalitu a přijmout míst-
ní tradice za své, je jedním ze způsobů, jak 
se přiblížit k samotným obyvatelům města. 
Rád bych, aby mě i oni přijali za svou součást, 
stejně jako mého předchůdce, otce biskupa 
Radkovského.

Máte už vybrané biskupské heslo?
Asi už ano. Ale ještě ho chci chvíli nosit v srdci. 

Jak jmenování přijali Vaši nejbližší?
Byli dojati a zároveň dávali najevo i trochu 

obav. Je to velká zodpovědnost, o tom všich-
ni vědí, ale také úkol časově náročný, což se 
může podepsat na některých mých součas-
ných vztazích a kontaktech. Ale v Plzni vždy 
rád každého přivítám :-). 

Děkujeme za odpovědi a vypro-
šujeme všechny potřebné dary 
Ducha Svatého pro Vaši službu.

Redakce

Jak a kdy Vás zastihlo jmenování?
Informaci o tom, že mne papež František 

chce mít plzeňským biskupem, mi řekl pan 
nuncius Giuseppe Leanza („vatikánský velvy-
slanec“ v ČR) při setkání v neděli před pá-
tečním oznámením jména nového biskupa 
v plzeňské katedrále. 

Volal Vám přímo papež Franti-
šek? :-)

Ne ne, má na to své lidi :-). Asi volá jen těm, 
kteří to fakt potřebují. Na Boží volání ale sly-
ším, to je důležité, a proto jsem to vzal.

Bylo těžké se rozhodnout?
Lehké to nebylo, ale rozhodnout se v obtíž-

né situaci a říci ano v momentě, který je v ži-
votě nějak zásadní, mě posílilo. To už vím teď. 

Je cílem každého kněze stát se 
biskupem?

Nevím, doufám, že snad ne :-). Je to přede-
vším služba, to si málokdo uvědomuje. Vě-
řím, že nakouknout do Božího království je 
lepší meta. 

Na co se nejvíc těšíte?
Na každodenní kontakt s lidmi, který bude 

úplně jiný. Nebudu ten manažer, šéf, organizá-
tor, vyjednavač, ale snad hlavně dobrý pastýř.

Má biskupská služba nějaké vý-
hody?

DekUjeme zA Nového biskUpAˇ

www.velehrad.eu

Dny lidí dobré vůle

XI.  ročník  výtvarné
soutěže  pro  děti
Namalujte příběh bratrů
sv. Cyrila a Metoděje

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme 

společně. Pojďte s námi, u vás doma nebo ve škole, 

namalovat příběh, příběh dvou bratří, kteří přišli k nám

a přinesli kulturu a vzdělání…

Pod záštitou:

Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého
MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje

Mediální partneři:Hlavní mediální partner:

Barvínek

Jubileum 
dospívaJící mládeže

V rámci Svatého roku papež František pamatuje i na mla-
dé dospívající. Hlavní oslava proběhne v Římě 24. dubna na 
5. neděli velikonoční, bude jí předcházet sobotní program se 
Svatým otcem v Bazilice sv. Petra a večerní slavnost na olym-
pijském stadionu. V neděli bude papež František sloužit mši 
svatou v 10 hodin na Svatopetrském náměstí.

Protože se asi do Říma nedostanete, máte možnost sledovat 
přenos na TV NOe. Můžete se také poradit s vaším knězem 
a připravit duchovní program s ostatními mládežníky. Nebojte 
se pozvat i své nevěřící kamarády. Co třeba večerní modliteb-
ní vigilie a pak táborák s možností popovídání, sdílení.

Toto období je velmi důležité, přímo rozhodující, nezapomí-
nejte na modlitbu za správnou volbu povolání. Buďte otevření 
Božímu hlasu.
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