„Lidé jsou na sebe hrubí a ve svém jednání až bezohlední“, postěžoval si jeden starší
muž, „a nemění na tom nic, že se často snaží
být dobří a dělají velké dobročinné akce“.
Přemýšlel jsem o tom, co řekl, pozoruje
zvolna plynoucí řeku lidí pohroužených do
obrazovek svých
chytrých
telefonů a tabulek,
pomocí nichž
on-line komunikují s celým
světem a současně s nikým,
díky nimž jsou
on-line stále
sami.
Nestačí napsat zprávu,
důležitá jsou
slova pronesená tváří
v tvář druhému (v posledku se tak
i nadává lépěji
a upřímněji ;-).
Pokud v mezilidských vztazích zanedbáme

komunikaci slovy i neverbálními prostředky, nebo ji omezíme jen na nutné minimum, vztah znatelně ochladne
a bude jen otázkou času, kdy vzájemná
úcta a láska zcela vyhasnou.
Podobně je tomu s naším vztahem
k Bohu. Ani zde nemůžeme bez následků zanedbat vnější projevy s tím, že důležitější je uchovat si vnitřní postoj víry
a lásky. Jistě, vnitřní je nesporně důležitější než vnější, ale bylo by omylem stavět jedno proti druhému
a například vnější stránku liturgie

pokládat za vedlejší. Bez vnějších znamení
musí nutně i vnitřní úcta a víra pomalu, ale
jistě chladnout. Modlitba i bohoslužba, která se spokojí jen s nejnutnějším minimem
vnějších ritů, bude pomalu ale jistě chladná
a neplodná přestane mít
schopnost podněcovat správný vnitřní
postoj a povznášet
duši k vroucí zbožnosti.
Neboj se pokleknout, zapálit svíčku
před křížem či ikonou, nelituj námahy
s nácvikem krásné
liturgie – pomáháš
tím nejen sobě,
ale i těm, kteří
tuto cestu teprve hledají.

Foto: Lucie Horníková - Člověk a víra

Jsou Windows počítačový vir?
Samozřejmě, že ne. Viry se šíří bezplatně, mají úsporný kód a něco dělají.

Orientace v tomto nepřehledném trénu i s pomocí GPS bude velmi obtížná. Už jen proto, že nám právě došly baterie.
Maminka se ptá svého syna: „Jaroušku, máš nějaký úkol?“
„Ale, mami, je to jen jedna stránka, to napíšeš hned!“
„To nechápu,“ říká kamarád spolužáka hasiče, „František se stal náčelníkem dobrovolného hasičského sboru a přitom nikdy v životě nezpíval!“
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Omluva

Posvátnost obřadu

Foto; pio3 - Adobe stock

otec Marek Miškovský

Milí ministranti,
mám něco napsat o práci biskupů, raději ale budu mluvit
sám za sebe. Nejčastěji vypadá pracovní den biskupa tak,
že sedí u počítače, odpovídá na různé maily, odpovídá na
dopisy, dohaduje kalendář povinností a jako právě teď, píše
články na přání různých redakcí, a řeknu vám, je to málo radostné. Ve škole, už je to dávno, jsme mívali různá slohová
cvičení, na stará kolena si připadám podobně.
Pak ale přijde neděle a většinou je třeba cestovat do nějaké
farnosti. To je zajímavější. Každou neděli jiná farnost, jiný pan
farář, jiný kostel a dokonce, jen si to představte, kromě věřících i jiní ministranti. Někdy hned vidíte, že jsou sehraná parta a že se dobře vyznají ve způsobu své služby. Někdy je pan
farář rád, že má k ruce aspoň jednoho či dva. Tu a tam někoho prosí, zda by se nechtěl stát ministrantem, ale klukům se
moc nechce. Jeden ministrant je pořád ještě záchrana, ale co
když u oltáře není ani jeden? Smutno v kostele. Služba ministrantů je záslužná, děkuji vám za tuto službu a žehnám vám .
+ Karel Herbst,
titulární biskup siccesienský
a emeritní biskup pražský
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Radost
v kostele

V dubnovém vydání časopisu jsme v článku
o otci Rudolfovi Smahelovi použili tuto fotografii a opomněli jsme uvést autora, jímž
je Přemysl Fialka, ÚSTR. Upřímně se autorovi i Ústavu pro studium totalitních režimů
omlouváme.

Barvínek
Kveten
V květnu jsme si pro vás v Barvínku připravily řadu
zajímavých témat. Holky a kluci, těšíme se na vás
vždy v úterý od 16:00 hodin na Radiu Proglas.

1. 5. Připomeneme si loňskou reportáž Luďka Strašáka z Ekotechnického centra v Třebíči – Alternátor.
8. 5. Ve zvonivém Barvínku rozezníme zvony, zvonky a zvonkohry.
Pojďte si s námi zacinkat.
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15. 5. Jména nás provázejí po celý život. Některá jména ale jako by
svého nositele zvlášť ovlivňovala. A právě o tom si budeme v Barvínku povídat.

22. 5. Zahrada či zahrádka se v průběhu květnu zazelená a vykvete
v úterním Barvínku na toto téma.

29. 5. Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou se představí ve
speciálním díle věnovaném 10. výročí školy.

Na slyšenou se teší Simona a Monika.
Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a v sobotu v 9.30 na Proglasu. Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz.

