Barvínek
o prázdninách 2012

DÁREK? SNÍH!
C

elé nebe se raduje, jásá v Bohu. Trůnící Nejsvětější Trojice ukazuje k zemi. To je vůle
Boží: dát člověku podíl na oslavě sama sebe – skrze oslavu prokazovanou Bohu.

Foto: wikipedia.org

Santa Maria Maggiore

3. 7. Mikulčice: I tady možná žili Konstantin a Metoděj
S vedoucím Národního památníku Velké Moravy v Mikulčicích Františkem Synkem budeme procházet tamní archeologické naleziště
z doby Velké Moravy.
10. 7. Mezi Zambijci
O expedici Papežských misijních děl do Zambie si budeme povídat
s jejím účastníkem Filipem Breindlem.

Panna Maria, k níž s láskou shlíží celá Trojice, mlčky vyjadřuje
své přání: zde chci svůj svatostánek, on má být prostřednicí slávy
Boží na zemi.
A rázem celé nebe v údivu hledí k pahorku pokrytému sněhem:
dar čistoty navzdory horkým, horečnatým římským dnům.
Každý rok si znovu, uprostřed letních prázdnin připomínáme tu
podivuhodnou událost ze 4. století. Panna Maria se ve snu zjevila
jistému římskému patriciovi Janovi, který chtěl věnovat peníze na
stavbu kostela, a řekla, ať jde ráno na pahorek Esquilin, a tam, na
místě, kde uvidí ležet sníh, kostel postaví. Tentýž sen měl i papež
Liberius. Ráno 5. srpna se na tom místě sešli a s údivem pozorovali
čerstvě napadlý sníh.
Tak vznikla jedna ze čtyř hlavních římských bazilik, bazilika Panny
Marie Větší (Santa Maria Maggiore), zvaná též Panny Marie Sněžné.

14.7. Madridské ohlédnutí
Ohlédnutí za Světovými dny mládeže 2011 v Madridu.
17. 7. Telefonické riskování
Telefonická soutěž v Barvínku s lukrativními otázkami o zajímavé
ceny. Nebo obráceně?
24. 7. Sto českých nej VIII.
Pořad, ve kterém si projdeme místa a zajímavosti, které uspěly
v anketě 100 českých nej. V Jeseníkách navštívíme Ruční papírnu ve
Velkých Losinách a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. A když
budeme u té elektrárny, co kdybychom si představili vynálezce Kaplanovy turbíny Viktora Kaplana?

Co takhle uprostřed horka prázdnin dobrou svatou zpověď,
která tvou duši očistí a na přímluvu Panny Marie naplní běloskvoucí chladivou milostí? K radosti celého nebe a k větší slávě Nejsvětější Trojice!

30. 7. Barvínkův zpěvník a dětská CD – podzim 2011
V prvním prázdninovém ohlédnutí si připomeneme CD, kterým
jsme se věnovali v prvním pololetí uplynulého školního roku. Zazní
písně Ztracené kapely, skupiny Zuby nehty, zarapujeme si s Bongo
BomBarďákem a trochu vánoční atmosféry nám do půlky prázdnin
přinese Spirituál kvintet.

otec Marek Miškovský

Jistě. Svatý otec zapíše do seznamu
svatých každý rok řadu jmen. V roce
1995 při návštěvě Olomouce svatořečil
kněze Jana Sarkandra a paní Zdislavu.
V arcidiecézi olomoucké běží proces
blahořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, kněze Antonína Šuránka, řeholníka Ignáce Stuchlého a dívky Aničky
Zelíkové.
U hrobu Aničky v Napajedlích se lidé
scházejí k modlitbě každý měsíc. Čím zaujala? Od 1. sv. přijímání uzavřela velké přátelství s Ježíšem. Dělala mu radost, přiváděla
k němu druhé. Záleželo jí na tom, aby on
nemusel tolik trpět za hříchy lidí. Proto ho
žádala, ať jí dá kousek své bolesti. Nepříjemné věci se snažila nést s úsměvem a v duchu je nabízela Ježíši. Když slyšela o paní,
která nechala potratem zabít své dítě, byla
šokovaná. Nabídla se jako oběť smíru za ten
hřích. Bůh její nabídku přijal. Onemocněla
a zemřela, ale neztratila radost. Lidé viděli,
že i v bolesti je stále blíže Kristu a je stále
šťastnější.
Otce Šuránka jsem znal osobně, byl naším
spirituálem v semináři. Zaujal mě svou poctivostí a důsledností. Nezlomilo ho ani komunistické vězení, ani těžká práce v kamenolomu. Pro sebe nechtěl nic, žil pro druhé
a mnohým pomohl na cestě za Kristem.

7. 8. Plátno z Turína
V italském Turíně uchovávají vzácnou relikvii, pohřební plátno, které pochází z Blízkého východu z počátku našeho letopočtu a mnozí
věří, že je pohřebním plátnem Pána Ježíše. S plzeňským biskupem
Františkem Radkovským se na toto plátno podíváme tentokrát ne
očima víry, ale očima moderních věd: fyziky, archeologie, umění,
chemie nebo statistiky.

svatí?

Pater Stuchlý položil základy velké salesiánské práce u nás. Žil jenom pro kluky,
které učil žít tak krásně, aby mohli skončit
v nebi.
Arcibiskup Stojan udělal mnoho pro obnovu Velehradu a Svatého Hostýna, ale
zvlášť mu záleželo na lidech. Léta pracoval

14. 8. Co se děje ve Žďáru?
Ve Žďáru nad Sázavou právě začíná Celostátní setkání mládeže. Jak
probíhaly poslední přípravy a co se právě děje na místě činu?
21. 8. Telefonické riskování
Telefonická soutěž. Zkuste, co máte v hlavě před vypuknutím školního roku.

také jako poslanec v politice. O jeho pomoci chudým a mnoha farnostem se vyprávějí
hotové legendy. Vždyť postavil 139 kostelů
a 64 far.
Život svatých je úžasné dobrodružství!

25. 8. V černočerné Africe
Eliška Večeřová pracovala několik měsíců v hlavním tanzánském
městě v rámci jednoho vzdělávacího programu. Jak se jí v té nejafričtější Africe líbilo?

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

28. 8. Sto českých nej IX.
V rubrice 100 českých nej jsme si představili konstruktéra Slovenské
strely, Antonína Dvořáka a Jana Evangelistu Purkyně. Sestřih toho,
co zaznělo v uplynulém školním roce, uslyšíte v dnešním Barvínku.
4. 9. Barvínkův zpěvník a dětská CD – jaro 2012
V druhém prázdninovém ohlédnutí si připomeneme CD, kterým jsme
se věnovali letos na jaře. Zazní písně z dětských alb Slávka Janouška, Karolíny Kamberské a z nejnovějšího alba Kašpárek v rohlíku.
Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30. Více informací najdete na stránkách barvinek.proglas.cz. Těší se na vás Karolina a Luděk

Foto biskupa: Zbyněk Pavienský

Jsou i dnes

Foto: otec Jan Nekuda
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Prázdiny u babičky
Jedu k babičce na prázdniny, ale oni
nechodí do kostela. V té vesnici nejsou
bohoslužby, a tak se nedostanu celý
měsíc na mši svatou. Co mám dělat?
Pepa, 9 let
Neděle má být sváteční den. Bůh si to tak přeje, protože je to pro
nás důležité. A proto ten, kdo může, má jít do kostela na mši svatou,
oslavit oběť Pána Ježíše za nás všechny. Ale ten, kdo doopravdy nemůže, protože je nemocný, je maličký, je postižený, je v nemocnici, na lodi,
v kosmické raketě, ve vězení, je v práci, je ve službě, hlídá nemocného
nebo maličkého, je u babičky, co nechodí do kostela…, má neděli prožít
svátečně, jak to jen jde. To znamená, že když nebudeš moci o prázdninách v neděli do kostela, vymyslíš, co jiného a krásného a svátečního
bys ten den mohl s Pánem Ježíšem prožít. Někdy to může být modlitba
navíc nebo společný výlet s rodinou, nebo procházka s babičkou, nebo
kytička na něčí hrob, nebo ke křížku, nebo pohádka pro malé děti, nebo
si můžeš zavést prázdninový deník a tam si něco hezkého napsat a nebo
si na obědě přidat a udělat babičce radost, že ti chutnalo. Prostě těch
možností je dost, určitě na něco přijdeš. Hlavně se netrap a snaž se
ukázat Pánu Ježíši, že ho máš rád, i když nemůžeš do kostela. Přiznám
se ti, že když jsem měl o deset let víc než ty, šel jsem na vojnu a musel
jsem přežít 24 měsíců bez kostela a bez mše svaté. A zvládlo se to. Měj
se na prázdninách hezky!
otec Jiří Kaňa

Máš-li nějaký dotaz, napiš nám ho na e-mail: vrtak@tarsicius.cz

