meč Ducha

Kdykoliv přijíždí biskup do nějaké farnosti, je to spojeno s mnoha přípravami. Velká
pozornost se věnuje i přípravě liturgie, která má svá přesná pravidla, a pokud je ze
strany ministrantů všechno dobře nacvičeno, pak je takové setkání kolem oltáře povzbuzením pro všechny účastníky liturgické slavnosti. Na vás, kdo sloužíte u oltáře,
opravdu hodně záleží!
Často vzpomínám na dobu svých studií v Římě, kdy jsem spolu s ostatními bohoslovci konal službu u oltáře v bazilice sv. Petra, kde liturgii předsedal tehdejší
papež – a dnes již svatý – Jan Pavel II. Vnímal jsem tuto nezapomenutelnou zkušenost jako velké vyznamenání a povzbuzení; vždyť setkání s papežem je setkáním
s nástupcem apoštola Petra, tedy s „Petrem našich dnů“. Zcela ojedinělé bylo setkání s ním o Květné neděli, kdy se světí ratolesti. Mnohatisícový zástup věřících
se nejprve shromáždí kolem obelisku uprostřed náměstí, kde Svatý Otec požehná
ratolesti a pak se jde průvodem k průčelí baziliky, kde se slaví eucharistická oběť,
mše svatá. Svatý Otec nese v průvodu palmovou ratolest, která je ovšem mnohem
vzácnější a krásnější než všechny ostatní, neboť je spletená takřka umělecky a lidově se nazývá „la spada“ – meč. Po skončení mše svaté je zvykem, že Svatý Otec se
krátce pozdraví se všemi, kdo sloužili při mši svaté – a tak to bylo i o tehdejší Květné neděli roku 1992. Došlo však nejen na vzájemné a srdečné přání požehnaného
prožití svátků velikonočních, ale také i na předání jeho papežské palmové ratolesti
nám, budějovickým seminaristům. „Přijměte meč Ducha, jímž je slovo Boží“ (Ef 6,
17) nám řekl Svatý Otec, a tím citoval apoštola Pavla. Povzbudil nás, abychom Boží
slovo jednou hlásali s odvahou a nadšením. Dodnes je mi palmová ratolest – „la
spada“ nejen živou vzpomínkou na setkání s velkým papežem, ale i výzvou k naplňování jeho slov.
Chci vás, milí ministranti, všechny povzbudit k vytrvalosti ve vaší službě u oltáře
a přeji vám, aby každé setkání s biskupem, který je nástupcem apoštolů, bylo takovým povzbuzením, jako kdysi bylo pro mne setkání s papežem Janem Pavlem II.
A protože se blíží velikonoční svátky, chci vám všem popřát hojnost dobra, radosti
a pokoje.

Odvěká cesta

11. 4. Co je to mše svatá – Přijímání a závěrečné obřady: 5. díl
V závěrečné části našeho seriálu se budeme věnovat svatému přijímání a závěrečným obřadům.
18. 4. Telefonické Riskování
V Telefonickém Riskování vám nabízíme další příběh, do kterého můžete
vstupovat pomocí svých telefonátů. Pomozte nám jej dokončit.
22. 4. Věda není nuda – Akademie věd
Hostem cyklu Věda není nuda bude profesor Jiří Drahoš, předseda České
akademie věd. Dokážete si představit, kolik 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 tom všem se dozvíte v Barvínku.
25. 4. Dubnový magazín Barvínku
V dubnovém magazínu vám představíme CD Loutky v nemocnici, zjistíme,
jak dopadla letošní křesťanská amatérská hokejová liga, navštívíme klášter
v Želivě a nabídneme další novinky ze světa dětí.
Barvínek vysílá Rádio Proglas každé úterý v 16 h a v sobotu
v 9.30. Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz. Těší se na vás Katka a Luděk.

Z jeho slov pro Tarsicia:
Mám radost, že máte také svůj časopis, který vás může spojovat, i když jste rozeseti po celé republice. Můžete si sdělovat své
zážitky a radosti z blízkosti oltáře a ze služby Kristu v eucharistii.

Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako
pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro
množství slov. (Mt 6, 7)

vením slova nastává (nebo se zastavuje) děj.
Modlitba, která nevzývá osobního Boha, je
pouze praktickou magií. Více a vybroušených slov, více síly, ochrany a moci.
Volám-li ale k Bohu živému, Osobě a milujícímu Otci, modlitba sama o sobě nemůže
být cíl, ale prostředek k setkání člověka s Bohem. Má uvádět, vyladit a nést srdce člověka
do přítomnosti Boha, spojit člověka s Bohem, uvést do intimního osobního společen-

4. 4. Co je to mše svatá – Bohoslužba oběti: 4. díl
V postním cyklu Barvínku se bavíme o mši svaté s otcem Zdeňkem Drštkou.
Ve čtvrté části se zaměříme na bohoslužbu oběti.

šichni jsme přijali se smutkem zprávu o smrti otce kardinála
Miloslava Vlka. Zemřel připraven na setkání s Pánem v sobotu 18. 3. 2017. Jeho blízcí vydali krásné svědectví o odevzdanosti
do vůle Boží v jeho boji s nemocí. Když se stal pražským arcibiskupem a později kardinálem, mnozí z vás asi ještě nebyli ani na
světě. Naši církev vedl v ne zrovna lehkém období po tzv. sametové revoluci, bojoval o její práva a samostatnost. Sám si prožil
za komunistické doby své: přeložení do malých působišť, ztrátu
možnosti vykonávat kněžkou službu, neustálou „péči“ Státní bezpečnosti. Nesl to statečně, odvážně. V nelehkých situacích byl
opřen o Hospodina, který byl jeho radostí i silou. Nějakou dobu
musel živit jako umývač výloh, ale nezatrpkl. Pomodleme se za
spásu jeho duše a poděkujme za dar jeho svědectví života.

Vlastimil Kročil,
biskup českobudějovický

Jsou cesty, kterými se chodí od věků, a jsou
postupy, které patří k lidské přirozenosti.
Jedním z nich je vzývání Boha, modlení. Taková tradiční, staletími prověřená modlitba
je jistotou. Při jejím vyslovování cítíme bezpečí známé cesty, modlitba se stává rituálem
(obřadem), který chrání.
Kde není Bůh osobní, Bůh-Osoba, modlitba je spojnicí člověka s neosobní silou, rituálem, který sám zajišťuje ochranu. Vyslo-

arvínek
B

V

Služba veleknězi Ježíši Kristu je velikým úkolem! Je dobré při tom
být pozorný, nerozptylovat se a naslouchat tomu, co mi v srdci říká
Duch Svatý.

Foto: shaunl - istockphoto.com

otec Marek Miškovský

Foto: archiv biskupa Vlastimila Kročila

Milí mladí přátelé, drazí ministranti, rád vás pozdravuji z Českých Budějovic, kde již druhým rokem vykonávám pastýřskou službu
jako biskup místní církve a kde se
mohu setkávat s mladšími i staršími ministranty, kteří konají věrně
svou službu u oltáře.

v dubnu

Foto: Vojtěch Pospíšil - Člověk a víra

Přijměte

Zemřel
připraven
na setkání
s Pánem

Děkuji vám za vaši službu, kterou konáte pro našeho Ježíše Krista, pana faráře a farnost. Také o vaší službě platí Ježíšovo slovo: „…
to jste udělali pro mne“.
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ství, kdy rozmlouváme s Bohem jako s přítelem. A tady je naučená fráze žalostně málo.
Nepodléhej pokušení udělat si z modlitby
cíl. Můžeš se pak modlit o sto šest, ale s Bohem se nepotkáš. Cesta, která se sama stala
cílem, se stává bludnou, protože tak ztratila
cíl, ke kterému má směřovat.
Maria, Matko Vtěleného Slova, nauč nás
modlit se!
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Foto: Člověk a víra, David Sís, http://fotografsis.cz

Národní pochod
pro život a rodinu
Praha / sobota / 22. 4. 2017
Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Rodina založená na
manželství je nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, tam je život.
Jste nadějí. Příklady táhnou.

10:00 Katedrála – mše sv. celebrovaná Dominikem kardinálem Dukou OP
12:00 Klárov – oběd, koncert, divadlo a další kulturní program
14:00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí
16:00 Zakončení

pochodprozivot.cz

