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Barvínek
10/2016

Drazí chlapci, 
mám radost, že máte také svůj 

časopis, který vás může spojovat, 
i když jste rozeseti po celé repub-
lice. Můžete si sdělovat své zážitky 
a radosti z blízkosti oltáře a ze služ-
by Kristu v eucharistii.

1. 10. Magazín Barvínku
V říjnovém magazínu Barvínku představíme jedno z novějších dětských CD, 

představíme si další novinku z deskových her a navštívíme další u míst spoje-
ných s Karlem IV.

4. 10. Devadesátiletý mladík Hurvínek
Představíme snad naši nejznámější loutkovou dvojici, Spejbla a Hurvínka. 

Budeme mluvit s Martinem Kláskem, který už přes čtyřicet let propůjčuje 
oběma loutkám hlas, ale slovo dostanou i Spejbl s Hurvínkem.

11. 10. Olympiáda v Riu 2016
O letní olympiádě v brazilském Riu se budeme bavit se sportovním noviná-

řem Vojtou Scheinostem.

18. 10. Telefonické Riskování
Telefonické Riskování vás znovu pozve do doby Karla IV.

22. 10. Ve světě skautů
V Barvínku se dnes vypravíme za skauty. Anežka navštívila Svojsíkův závod. 

V něm soutěží skautské družiny každý lichý rok v nejrůznějších disciplínách, 
které mohou využít i v běžném životě. Budeme se ale bavit také o skautském 
hnutí a o skautech obecně.

25. 10. Říjnový magazín Barvínku
Těsně před jarními prázdninami si představíme CD Slávka Janouška Teto-

vaná teta, ohlédneme se za misijním kongresem dětí, zjistíme, jak proběhlo 
Deskohraní 2016 a navštívíme další místo spojené s Karlem IV.

Barvínek poslouchejte v Rádiu Proglas každé úterý od 16 ho-
din a v sobotu v 9.30. Těší se na vás Katka a Luděk. Více in-
formací na barvinek.proglas.cz.
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Nejkrásnější chvíle s papežem
Já jsem ministroval ještě v době před liturgic-

kou reformou II. vatikánského koncilu. To by 
asi pro vás nebylo příliš zajímavé… Ale mohu 
se s  vámi rozdělit o  své osobní zkušenos-
ti z nespočetných setkání s papežem Janem 
Pavlem II. Poprvé jsem se s ním setkal, když 
se v roce 1974 zúčastnil, ještě jako krakovský 

ZásaDy

kardinál Wojtyla, pohřbu litoměřické-
ho kardinála Štěpána Trochty. Tehdejší 
komunistický režim mu nedovolil, aby 
koncelebroval zádušní mši svatou. Na 
mši svaté byl přítomen jen u  mřížky 
a šel ke svatému přijímání. V roce 1978 
byl zvolen papežem. Když padl komu-
nismus, pozval ho v roce 1990 tehdejší 
prezident Václav Havel k návštěvě naší 
nové Československé republiky. Tehdy 
jsme s ním mohli hovořit my, nově jme-
novaní biskupové, o tom, co jsme zaži-
li za komunismu. Viděli jsme, že tomu, 
co jsme zažili, rozumí, protože v Polsku 
předtím také zakusil komunistický útlak.

Když jsme se pak v  následujících le-
tech účastnili v Římě řady setkání kar-
dinálů na synodách, velmi často jsme 
byli zváni ke Svatému otci ke stolu, na 
oběd či večeři. To byly nejkrásnější chví-
le s papežem. On nemluvil, ale nechal 
vést rozhovor svým sektářem Mons. 
Dziwiszem. Sám při jídle, které měl 
před sebou, velmi soustředěně poslou-
chal. To byla papežova velmi silná strán-
ka – pozorně naslouchat s otevřeným, 
chápajícím srdcem a nechat toho, koho 
měl před sebou, zcela vypovídat. Měli 

jsme silný dojem, že papež se o nás zajímá a že 
nám rozumí. Když jsem byl jmenován kardi-
nálem, papež mi sám vybral baziliku „Svatý 
kříž Jeruzalémský“, prý že se hodí k mým ži-
votním osudům – papež blízký lidem, člověk 
s otevřenou náručí…

kardinál Miloslav Vlk,
emeritní arcibiskup pražský

Svět řádu a jasných pravidel. Není třeba příliš přemýšlet, vyskytne-li se 
nějaká nová situace, podobná tu už nejspíš byla, a tak jednou vyřešené 
stačí jen správně použít. Odborně se tomu říká kazuistika (z lat. casus, 
případ). Znalci zákona a farizejové se v kazuistice vyznali. Během staletí 
měli Mojžíšův zákon zpracovaný tak, že je žádná nová situace nemohla 
překvapit. Zákon milovali. Bohužel víc, než samotného Zákonodárce. 
Zapomněli, že Bůh nedal Zákon pro zákon, ale pro pomoc člověku. 

Přišel Ježíš a uzdravil v  sobotu: To je zákrok lékaře, to je zakázáno! 
Rudo před očima a už nedokázali vidět zázrak, kterým se představuje 
Bůh, Ježíš Kristus. Zákon se stal v  jejich rukou nástrojem k odsouzení 
Zákonodárce.

Na prvním místě miluj Boha. Pak uvidíš potřeby svého bratra a budeš 
mu účinnou pomocí. Staneš se mužem milosrdenství a skrze ně naplníš 
spravedlnost Zákona.

Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás!

Jo, a v neděli se nemaká, aby bylo jasný! Žádný štípání dříví a studovat jsi měl v týd-
nu… Jde se do kostela, po obědě malý výlet nebo posezení, prostě na pohodu. Ma-
rod? To není na pohotovost, na to se neumírá, to počká do pondělka. Je třeba jim 
dát pevný pravidla, aby měli zásady – pravil tatík, spravedlivý muž a dobrý katolík.

„Tati, kup mi harmoniku.“
„Jo, a já budu pořád posouchat to tvoje vrzá-

ní. Jenom mne budeš rušit při práci.“
„Nebudu. Já budu hrát, jen když budeš spát.“
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