s láskou a pozorností

Koho

Ferda

vylosoval?

V zářijovém čísle si všichni mohli zasoutěžit, zopakovat si názvy ministrantského
oblečení a pak už jen stačilo zaslat tajenku do redakce.
Správné znění tajenky:

S radostí a chutí do školy, a hned to půjde lépe!

Ferda moc děkuje za spoustu správných odpovědí. Ze své soutěžní čepice vylosoval
tyto tři šťastlivce: Vojtu Pejchala, Vítězslava Jahna a Tomáše Brada.
Gratulujeme a posíláme knížky Boží doteky, ať jsou pro vás inspirací!

Milí ministranti,
velmi bych si přál, aby vám všem bylo známo, že vás
považuji za své blízké přátele. Být u oltáře s biskupem nebo s kněžími vašich farností neznamená jen,
že vykonáváme přesně a důsledně svou oltářní službu. Jsme blízko Pánu Ježíši, a tím i sobě navzájem.
Rád bych vám sdělil osobní zkušenost ze setkání s papežem
Benediktem XVI. a současným papežem Františkem. S prvním
z nich jsem se setkal několikrát. Bylo to jednak v Římě, když
jsem se na začátku biskupské služby spolu s ostatními nově vysvěcenými biskupy účastnil formačního kurzu. Potom byl papež
Benedikt u nás v České republice a všichni biskupové jsme měli
příležitost se s ním osobně pozdravit. Co mě zaujalo, bylo to, že
tento již starší pontifik si pamatoval, že jsem z Litoměřic. S kolika
lidmi, vzdálenými i blízkými, biskupy z celého světa se denně setkával a zapamatoval si: Litoměřice. Získal jsem přesvědčení, že
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papež Benedikt nemá jako profesor jen dobrou paměť, ale že do
jednotlivých setkání s druhými vkládá osobní, tedy vřelý vztah.
S papežem Františkem to je obdobné. Když vám podá ruku,
máte pocit, že vás zná již dlouho. Není to jen zdvořilostní okamžik, ale při setkání se na vás usměje a vy se neubráníte dojmu,
že skutečné přátelství se nepředstírá. Před papežem Františkem stojíte jako jeho „staří dobří známí“.
Milí ministranti, vy všichni můžete být blízkými přáteli i těch,
které vidíte jen krátce, setkáváte se s nimi jen po dobu několika okamžiků, neznáte zcela jejich vlastní život do podrobností.
Laskavě a přátelsky vůči druhým se můžeme chovat vždy. Prosím, pokuste se o to! Mnozí lidé v tomto světě touží po tom,
aby se někdo na ně podíval s pozorností a láskou. Mohou se
vám, moji milí mladí přátelé, podařit veliké věci. Zlepšíte svět!
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Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

(Ne)milosrdné zákony
Zákon je obecné pravidlo poměřující nějaký jev (přírodní zákon), způsob
myšlení (zákon v logice) nebo jednání (psychologické zákony). Nerespektování takového zákona vede dříve či později nutně ke katastrofě. Můžeš
ignorovat přitažlivost zemskou, ale ze stromu spadneš vždy dolů a můžeš se nepěkně pomlátit. Přírodní zákony neznají
slitování. Podobně logika či psychologie mají své zákony
a ti, kteří jdou proti nim, končívají (logicky) v blázinci.

Jsou zákony (právní předpisy), které si dává
člověk, aby určil pravidla soužití s druhými.
Zákon je státem vymahatelný, jeho přestoupení bývá i trestáno, trest ale může být prominut či zkrácen. Není to milosrdenství, ale
zmírnění zákona (equitas), či zapomenutí
trestu (amnéstia).
Pak je Zákon Boží, který nepřichází zvenku, ani si ho nedáváme sami. Je nám vložen
do srdce, abychom ho objevovali a podle něj žili. Nesvazuje, můžeme ho neposlouchat, ale těm, kdo ho přijmou
jako životní pravidlo, dá svobodu
dětí Božích (opak strachu a otroctví),
svobodu konat dobro, být milého srdce,
stát se milosrdný.
Jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni
podle zákona svobody, neboť soud bez milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem (Jak 2, 12-13).
Maria, Matko milosrdenství,
oroduj za nás!
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V hodině náboženství:
„Kdo porazil Filištínské?“
„To nevím, ještě jsem nečetl
sportovní rubriku!“
Nezbedův humor 5
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1. 11. Jak se vodí vodicí pes

v listopadu

Seznámíme se s Martou, která pomáhá s výcvikem vodicích
psů. Zjistíme, jaký musí být pes, který později vodí nevidomé,
a na co musí jeho cvičitel dávat pozor.

8. 11. Kejkle mezi nebem a zemí

V létě 2016 proběhlo v Moravské Třebové Mistrovství Evropy
v akrobatickém létání. Spolu s pilotem Petrem Kouřilem se budeme bavit o tomto sportu mezi nebem a zemí.

15. 11. Telefonické Riskování

Telefonické Riskování vás znovu pozve k prožití jednoho zajímavého příběhu.

19. 11. Byla bitva u Slavkova

V roce 1805 se stal Slavkov u Brna a jeho okolí místem krvavé
bitvy známé také pod názvem Bitva tří císařů. V Barvínku se
vypravíme do prosincového zamlženého rána mezi vojáky Napoleonovy armády.

22. 11. Rozhovor s „Večerníčkem“

Na Světový den mládeže do Krakova přijel na jednokolce Karel
Potáček z Brna. Jednokolku máme většinou spojenou s postavou Večerníčka. Je jízda na jednokolce pohádkovou záležitostí?

29. 11. Listopadový magazín

V magazínu si představíme album Barevné písničky, další místo
spojené s Karlem IV. a podíváme se na listopadové novinky ze
světa dětí.
Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin
a v sobotu 9.30 v Rádiu Proglas.
Najdete nás i na stránkách barvinek.proglas.cz.

