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3. 5. Dětství ve věži a v Poličce
Hudební skladatel Bohuslav Martinů patří mezi naše nejvýznamnější autory. V Bar-
vínku navštívíme jeho rodnou Poličku a budeme se podrobně zabývat jeho životem.

10. 5. Telefonické Riskování
Telefonické Riskování nabídneme mimořádně druhé úterý v květnu. A znovu se 
vrátíme ke Karlu IV.

17. 5. Fotbalový zápas Čechy-Morava živě
Velim u Kolína bude dějištěm fotbalového zápasu kněžských výběrů Čech a Moravy. Po-
kud bude fungovat spojení, nabídneme přímý přenos druhého poločasu tohoto zápasu.

14. 5. Na hradě Krakovci
Hrad Krakovec - nebo spíš první zámek u nás - byl místem, odkud se Jan Hus vydal 
na cestu do Kostnice, ale také místem, na kterém se natáčel film Ať žijí duchové. Tuto 
zříceninu prozkoumáme s kastelánem Jiřím Sobkem.

24. 5. Otec vlasti slaví
Letos si připomínáme 700. narození Karla IV. Kdo to byl a proč jej Češi považují za 
Největšího Čecha? Pokusíme se na tuto otázku odpovědět.

28. 5. My, mimové, nejsme mimo
Na počátku bylo Slovo, píše se v Bibli. A Bůh pomocí Slova stvořil svět. Mim vytváří 
svět beze slov. Carlos Martínez je světoznámým španělským mimem. Ve svých vy-
stoupeních oslavuje Boha a vytváří svět svýma rukama, gesty a mimikou. Jaké je to 
být mimem? Dalo by se některé z jeho mimických představení přenést do rádia?

31. 5. Květnový magazín
V magazínu si představíme pohádkové CD Pišlické příběhy, pozveme na Misijní pouť 
dětí, ohlédneme se za národní poutí do Krakova a navštívíme Emauzský klášter v Praze.

Barvínek naladíte na Rádiu Proglas každé úterý v 16 a v sobo-
tu v 9.30. Informace najdete také na stránce junior.proglas.cz.

Modlitba růžence. To není stát na místě, opakovat se 
v zacyklení. Maria nás v růženci nese skrze naše drobné povzdechy 
a nedokonalé rozjímání jednotlivých tajemství skutečně blíž ke svému 
Synu. Stále totiž platí Ježíšovo zvolání na kříži: Ženo, to je tvůj syn 
a To je tvá matka (Jan 19, 26–27). Ostatně i zamilovaní si přece říkají 
stále stejné věci, stále opakují: Miluji Tě a Miluješ mě? Slova jsou nosiči 
sdělujícími lásku.

Stejně tak meditace – rozjímání růžencových tajemství – nás nese 
do tajemství Ježíše Krista. Vstupujeme do nich skrze důvěrnou blíz-
kost (znalost) Matky, Madony, Panny Marie. Je měsíc květen, máj, je 
lásky čas. Neboj se utíkat a znovu utíkat k Marii. Přicházej k ní v jed-
notlivých Zdrávasech růžence jako zamilovaný. Ona tě povede k po-
znání žáru pravé Lásky – Boha, který se vylévá v ohni Ducha Svatého. 
Buď více mariánský a budeš více Kristův!

Panno Maria, snoubenko Ducha Svatého, oroduj za nás.

otec Marek Miškovský

Milí ministranti, rád bych vám při-
pomněl postavu bl. papeže Pavla VI., 
na kterého vzpomínám moc rád.

Opravdová účast

Než se stal papežem, působil v Miláně, jeho 
jméno bylo kardinál Montini. V roce 1968 bylo 
pro mne i mnohé další možné poprvé vyjet do 

ciziny, což do té doby bylo s všelijakými kom-
plikacemi umožněno jen některým. Byl to rok 
politické úlevy, vždyť v tom roce mnozí po le-
tech odmítání mohli nastoupit do semináře, 
já také. V srpnu 1968 jsem vycestoval vlakem 
do Itálie, právě tam jsem se dozvěděl, že do 
Prahy 21. 8. vjely ruské tanky a naše země byla 
obsazena. Papež Pavel VI. byl v té době na Eu-
charistickém kongresu v Bogotě. Když se vrátil 
do Říma, následovala generální audience. Pro 
Čechy a Slováky, kteří na té audienci byli, při-
šel pokyn, aby obsadili v audienční síni první 
řady. Poprvé v životě jsem viděl papeže zblízka 
a mohl jsem mu podat ruku, podobně i ostatní, 
protože Pavel VI. obcházel a zdravil se s těmi, 
kteří byli vepředu. Říkal, že kdyby věděl, že by 
mohl naší okupaci nějak zabránit, ani by do Bo-
goty neodletěl, a že je mu to moc líto. Jeho tvář 
byla utrápená, viděli jsme na vlastní oči bratra, 
který to s námi opravdu prožíval. Pomoci nám 
nemohl, ale jeho solidarita byla nelíčená a pro 
mě jsou ty okamžiky nezapomenutelné. Byl 
jsem mladý a schopný vnímat mnohé události 
hlouběji než dnes. Když papež Pavel VI. v létě 
1978 zemřel, moc jsme se za něj s chlapci na 
chaloupkách modlili. 

Žehnám vám, + Karel Herbst  

Zastavit se u Madony

  

„ Po j ď t e  z a  mnou 
a  u č in ím z  vá s 

r y bá ř e  l i d í . “

Ministrantský den
v Olomouci

sobota 
14. 5. 2016

www.knezskyseminar.cz

pro ministranty olomoucké arcidiecéze

Program:
do 8:45  Příjezd do Arcibiskupského kněžského semináře 
8:45 Program ve skupinkách
10:00 Mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem 
  v kostele sv. Michaela
11:25 Velká hra
16:00 Předpokládané ukončení

Pro ministranty starší 15 let je připraven speciální program.

Další info a přihlášky na webu:

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 20,- Kč jako zápisné.
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