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Rád se obracím těmito slovy k vám, ministrantům,
kteří zastáváte v církvi velmi důležité místo. Jen stěží
si mohu představit krásnou
mši svatou a jiné náboženské obřady bez vaší služby!
23. ledna tohoto roku bylo oznámeno, že
mne papež František jmenoval pomocným
biskupem pražské arcidiecéze. Nedozvěděl
jsem se to přímo od něho; papež sice osobně podepisuje jmenovací dekret, ale sdělení
o jmenování a dotaz, zda dotyčný jmenování
přijme, nechává na pana nuncia. Pan nuncius,
který papeže v naší zemi zastupuje, si mne
tedy pár dní předtím zavolal na vatikánské
velvyslanectví a hovořil o tom se mnou. Je
to pro mne dodnes veliké překvapení, že si
mne Bůh vybral, abych se nejprve stal knězem a teď dokonce nástupcem apoštolů,
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tedy biskupem. A jsem za to Bohu nesmírně
vděčný, myslím, že během těch 22 let mého
kněžského života čím dál víc! Pamatujte si,
milí ministranti, že být knězem je něco krásného, a já to mohu každému dosvědčit, že
jsem šťastným člověkem!
Budu dále generálním vikářem, tedy nejbližším spolupracovníkem pana kardinála, který mu pomáhá se správou diecéze,
a k tomu mi přibydou některé další úkoly.
Jedním z nich bude biřmování, takže i některým z vás udělím tuto důležitou svátost
posily Ducha Svatého a dospělosti ve víře.
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Moc se těším na návštěvy různých farností a míst, kde se budu setkávat také s vámi,
ministranty. Nebojte se mne oslovit, rád si
s vámi popovídám!
A moc vás prosím o modlitbu! Bůh vám
všem žehnej!

otec biskup Zdenek Wasserbauer,

Kdo z vás zažil poslední setkání v Olomouci či v Krakově, už pravděpodobně nikdy nezapomene, jaká atmosféra bývá na těchto setkáních
a že se tu někdy dějí i zázraky.
Další celosvětové setkání mládeže se bude konat 22.–27.
ledna 2019 v Panamě, kde vás přivítá letní počasí. Je to sice daleko, ale zážitky budou určitě skvělé. Jako první poutník se zaregistroval
svatý otec František, a tím spustil registraci i pro ostatní. Naši poutníci
se mohou registrovat na https://panama2019.signaly.cz/registrace pouze do 30. 6. 2018. Zde zjistíte i všechny podrobnosti včetně možnosti se
zapojit do přípravných týmů.
Pro koho je toto setkání z finančních důvodů nereálné, může zavítat
i k našim slovenským sousedům do Prešova na Národné stretnutie mládeže P18 ve dnech 26.–29. července 2018. Přihlašování do 1. 6. 2018.
www.narodnestretnutiemladeze.sk.
Nechce se ti čekat až do prázdnin? Mrkni na stránky vaší diecéze. Na jaře
probíhá v řadě diecézích setkání mládeže.

STRÁNKY PRO BORCE

pomocný biskup
pražské arcidiecéze

Diagnostická zásuvka..............,,,,,,,.....18
Mládež v Praze.......................................18
Jak vypadá ideální kněz?.....................19
Mauretánie...............................................20
Činnost větru...........................................21
Královská rodina....................................21

Boží oko

SPOLEČNÉ STRÁNKY
Ordinace – račte vstoupit!..............22
Otec Klein.................................................23
Automobilky J.........................................24

Trojúhelník vyzařující paprsky s velikým okem uprostřed. Cosi až hrozivě tajemného, světlo z vrcholu osvěcující celou zemi. Nic se nemůže skrýt před jeho žárem, vše prostupuje s ostrou jasností, proniká
podstatu každého úmyslu. Světlo Pravdy, Boží vševědoucnost sama.
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I v březnu pro vás mícháme odstíny barev do jarního rozhlasového Barvínku.

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře
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Při pohledu na pečeť Spojených států amerických nebo na dolarovou bankovku uvidíš oko Boží prozřetelnosti
na vrcholu pyramidy lidského snažení (v daném případě o nezávislost) jako světlo, které osvěcuje naše kroky,
doplněné heslem „On požehnal (námi) započatý nový řád věků“. Vidět Boha jako vrchol pyramidy „našeho“
snažení může znamenat, že spásy (osvícení) člověk dosáhne vlastní silou, novým politickým uspořádáním.
Podíváme-li se na tento symbol světlem Evangelia (Lk 11,33-36), slyšíme, že světlo se staví na podstavec, „aby
ti, kdo vcházejí, dobře viděli“. Ježíš říká: „Tvé oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tvé oko zdravé, bude také celé
tvé tělo jasné. Je-li však nemocné, bude také celé tvé tělo temné.“ Znamená to tedy, že nemáme být osvícení,
ale světlem naplnění. Světlo (to, co z nás vyzařuje) ukazuje zdroj našeho jednání. „Hleď tedy, ať to světlo, které
je v tobě, není temnotou.“
Usiluj o skutečné světlo. Usiluj o milost Boží. Ano, Bůh chce prozařovat svět naším pohledem, našima očima!
Zkus dobu postní jako čas očišťování očí. Nemusíš vidět všechno*… spousty špíny se tak zbavíš.
* Vypni každý den s úderem osmé večer počítač, tablet, mobil… a to uvidíš!
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6. března provoníme Barvínek čerstvě upečeným chlebem. A jestli chcete vědět, jak se chleba peče, nalaďte si v úterý od 16.00 Rádio Proglas.
13. března si budeme povídat o knihách. Kdo se naučí číst, otevře se
mu podivuhodný a neuvěřitelný svět knih. A nás budou zajímat tipy na
knížky, které vás baví.
20. března budeme společně vítat jaro a slavit den lesů. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, a proto se vydáme na procházku do
lesa.
27. března oslavíme společně velikonoční svátky. Povíme si více o významu Velikonoc a dávných tradicích.
Nezapomeňte si užít prázdniny a poslouchat Barvínek na Rádiu Proglas.
Na slyšenou se těší Simona a Monika.

