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Milí ministranti,
chci vás pozdravit po prázdninách 

a  poděkovat vám všem, kteří jste na 
službu u oltáře nezapomněli ani ve dnech 
volna. Možná jste na svých prázdninových 
cestách s rodiči navštívili nějaký kostel, 
ve kterém jsou uloženy ostatky svatého 
papeže Jana Pavla II.

Já si vždycky na takovém místě ve chvil-
ce modlitby vybavím jeden okamžik, kdy 
jsem se mohl tímto, velkým papežem setkat 
osobně. Bylo to v  roce 1998 v Římě, když 

Setkání Se Svatým
jsme se skupinkou bohoslovců doprovázeli 
naše otce biskupy na jejich cestě Ad limina 
apostolorum. Především jsme měli za úkol 
zajišťovat ministrantskou službu při mších 
svatých, které otcové biskupové slavili v růz-
ných římských bazilikách. Součástí návštěvy 
byla ale také generální audience na Svatope-
trském náměstí. Vzpomínám na to, jak nás 
po skončení audience jeden z  biskupů při-
vedl až ke Svatému otci. On se s námi po-
zdravil, chvíli si s  námi povídal a  nakonec 
se spolu s  námi vyfotografoval. Měli jsme 

z  toho setkání všichni obrovskou radost. 
Sám jsem si nedlouho potom uvědomil, že 
právě Janu Pavlu II. a  jeho práci s  mláde-
ží vděčím za své kněžské povolání. Od té 
doby už jsem Jana Pavla II. nikdy tak zblíz-
ka neviděl, ale modlil jsem se za něho. Teď, 
když je v nebi, ho prosím, aby mi pomáhal 
svou přímluvou. I vás chci poprosit, abyste 
se modlili za své biskupy a za Svatého otce, 
třeba právě na přímluvu sv. Jana Pavla II.

Mons. Martin David
pomocný biskup ostravsko–opavský

Potkal jsem mla-
dého muže, který si stěžo-

val, že se mu téměř nic nedaří, ne-
může najít práci ani slečnu, se kterou 

by mohl pomýšlet na životní štěstí.
Trochu jsme to začali rozebírat a tu vyšlo najevo, 

že jeho vnímání světa, povinností a zodpovědnosti za 
vztahy je mírně řečeno zavádějící. Když jsem mu řekl, že 

takto skutečně štěstí nenajde a že chce-li, aby se mu da-
řilo, bude muset své postoje změnit (a některé radikálně), 
začal se bránit, že tak to dělají všichni jeho kamarádi. Zku-
sil jsem mu pomoci tím, že to nejsem já, kdo mu to radí, 
ale že je to moudrost a učení Církve, za které ručí Duch 

Svatý. Na to mi řekl, že učení Církve respektuje, ale že 
v některých bodech je pro něj nepochopitelné a pro 

jeho svědomí nepřijatelné, že si myslí, že v jeho pří-
padě se tak žít nedá. Marně jsem se ho 

pokoušel při- mět, aby nad tím 
alespoň uvažoval a  našel 

odvahu zkusit 
žít tak, jak říká 

Církev, 

že se 
mu to vyplatí. 

Řekl mi, že nejsem v jeho situaci a že 
mu nerozumím.

Viděl jsem ho po čase. Byl to hluboce trpící, snažně 
se modlící člověk, pro kterého byl svět i Církev jed-
ním velkým křížem a bojem o to, aby uvěřil, že Bůh je 
dobrý, zvláště když se mu nedaří najít alespoň trochu 
štěstí, které vidí u  svých (méně se modlících) přátel…
Jestli máš pocit, že tvá situace je neřešitelná, protože se 
ti to, co říká Církev, zdá nepochopitelné nebo nedosaži-
telné, modli se o pokoru přijmout, že Církev je moud-
řejší, protože za tím, co říká, stojí Bůh. A potom pros 
o sílu rovnat své pokřivené názory podle učení Círk-
ve. Zažiješ dobrodružství se šťastným koncem, 
protože Církev je dobrá Matka, která pro své 
děti chce jen to nejlepší (což ovšem ne-
znamená vždy to nejlehčí). Důvěřuj jí!

Na přímluvu Panny Marie, 
Matky Církve.

To je težký, to se nedá… 
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3. 10. Táta se zbláznil a koupil bunkr
K čemu může být rodině bunkr, který ve třicátých letech budovala 
československá armáda u hranic s Rakouskem? Na návštěvu soukro-
mého bunkru se můžete těšit v Barvínku.

10. 10. Věda není nuda: Student poutníkem
Studenti historie umění z Brna v rámci poznávání umění a historie 
putovali pěšky 4 měsíce ze Švýcarska do Normandie, aby zakusili, 
co asi cítili a prožívali středověcí poutníci. O této netradiční výuce se 
budeme bavit s jejich profesorem Ivanem Folleti.

17. 10. Telefonické Riskování
První telefonické Riskování po prázdninách vás zve ke spolupráci. 
Volejte a pomáhejte našemu příběhu, aby se rozvinul.

21. 10. Jak se vodí vodící pes 
Seznámíme se s Martou, která pomáhá s výcvikem vodících psů. Zjis-
tíme, jaký musí být pes, který později vodí nevidomé, a na co musí 
jeho cvičitel dávat pozor.

24. 10. Finále soutěže Proglaso 2017
Nejúspěšnější účastníci soutěže Proglaso se setkali, aby vybojovali 
rozhodující bitvu o celkové vítězství. Jak celý den proběhl a co zažili? 
Poslechněte si v Barvínku.

31. 10. Říjnový magazín
V magazínu si představíme nové dětské CD skupiny Yellow sisters, 
navštívíme hrad Kašperk, připomeneme si, co znamenají svátky 
Všech svatých a  Památka všech věrných zemřelých, a  zjistíme, co 
nabídnou časopisy pro děti a mládež v listopadu.

Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin a v sobotu 
v 9.30 na Proglasu. Těší se na vás Katka a Luděk.

ŘíJeN

„Představ si, mami,“ vypráví Věra po návratu ze školy. 
„Dnes jsme psali písemku a já v ní nemám žádnou pra-
vopisnou chybu!“ „No, to jsem skutečně ráda, Věruško. 
A z čeho jste ji psali?“ „Z matematiky.“

Nezbedův humor 5

U lékaře: „Člověče, vy máte ale 
vysoký tlak, až dvě stě.“ „Váž-
ně? A kolik je světový rekord?“

Nezbedův humor 5
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