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Stál jsem na zastávce, když si to s neopakova-
telným zvukem předoucího osmiválce o objemu 
čtyř litrů sunulo ulicí krásné červené Ferrari. 
Auto zastavilo na červenou. Přestal jsem sledo-
vat pohyb na protějším chodníku. Řidič – vědom 
si pozornosti – prohrábl několikrát plyn, až se 
ozvalo ono charakteristické suché zapraská-
ní a kvílivý zvuk motoru v otáčkách. Ještě je-
den letmý spokojený pohled po divácích, pad-
la zelená a  řidič na to šlápl. Vlastně ani moc 
nemusel, a  byl stejně u  dalších světel první…

Může a nemusí se vám líbit, ale Ferrari je Ferrari! 
Když opadlo vzrušení a potlačil jsem lehkou závist, 
přemýšlel jsem, co mě na tom krásném autě tak po-
pouzelo. Ferrari je (jen) Ferrari, ale ten řidič byl pý-
cha sama. Je snad něčím víc než ostatní? Jen má silné 
(drahé) auto.

Jako křesťan jsi dostal mnoho darů, možná i nějaké 
dary mimořádné (dar modlitby, rozlišování, uzdra-
vování…). Možná znáš někoho, kdo takové dary má. 
Pravého „charismatika“ ale poznáš tím, že se svý-
mi dary nevytahuje, je pokorný a svými dary slouží 
Církvi. Je si vědom, že dostal „silné a drahé auto“, 
ale že je pouhý „řidič“ jako ostatní. Jako řídit silné 
auto se musíš učit sebeovládání (jinak můžeš udělat 
pěkný karambol), tak i dary obdržené nejlépe roz-
vineš v pokoře.

Panno Maria, služebnice pokorná, oroduj za nás.

připravena jsou pro vás tato témata
6. 11. se společně ponoříme do vody, bez které nelze žít. 
13. 11. ukončíme náš seriál o patronech se svatou anežkou Českou.
průvodkyní nám bude řeholnice sestra angelika pintířová.
20. 11. si připomeneme starší díl o knihách, knížkách a písmenkách.
27. 11. se těšte na básničky a rýmovačky v básnickém barvínku.
Zábavný poslech vám přejí Simča a Romča!

"TOTÁLNÍ 

NASAZENÍ"

tammím
23. - 25. 11. 2018

Bohoslovci zvou na duchovní víkend v semináři. 
 seminar-praha.cz 

Milí bratři ministranti, jistě jste si všimli, že se v letošním roce mluví 
často o stovce.

Jestli se letos ohlížíme 100 let k naší moderní státnosti, tak se prá-
vem ohlížíme téměř 11 století k tomu, který dal základ našemu státu. 
Vypráví se, že jednou německý císař Jindřich Ptáčník pozval knížete 
Václava do své pokladnice a nabídl mu, ať si vybere jednu vzácnost. 
Václav se rozhlížel a najednou objevil relikviář v podobě ruky. Byly to 
ostatky svatého Víta, mladého sicilského mučedníka z prvokřesťan-
ské doby, o kterém četl a kterého obdivoval. Tyto ostatky uložil do 
malého kostela, který stavěl na pražském hradě a tomuto světci ho 
zasvětil. Legenda říkala, že mají státotvornou moc.

Každoročně se účastním ve Staré Boleslavi národní pouti tohoto 
našeho hlavního národního patrona. Mimochodem je také patronem 
ministrantů, přisluhoval kněžím při mši svaté a také sám pekl hostie, 
pěstoval a vyráběl mešní víno ke mši svaté. Na pouť bývá přivezena 
z pražské katedrály jeho lebka a je vystavena na pódiu. Na druhé stra-
ně je vidět jeho kamenná socha v obvyklé výzbroji.

Připomínám si tam slova listu Efezským, kde sv. Pavel radí, jak máme 
být vyzbrojeni v boji se zlem. (Ef 5, 10–26) Oblékněte plnou zbroj. 
Opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, přiber-
te štít víry, vezměte přilbici spásy a meč Ducha…

Milí bratři, zkuste si ten celý odstavec přečíst, promyslet, případně 
s vaším panem farářem nebo starším ministrantem prohovořit, jak si 
„oblékat tuto duchovní výzbroj“ v boji se zlem, a tak se stávat muži po-
dobnými sv. Václavu, který je už tolik staletí přítomen v našem národě.

To vám přeji a v modlitbě vyprošuji
 + Josef Kajnek, biskup královéhradecký

V plné zbroji 

otec Marek Miškovský

Ferrari

SPOLEČNÉ STRÁNKY
Slovo otce biskupa..................................2
Ferrari............................................................2
Digitální dobrodruzi.........................4–5

STRÁNKY PRO MAZÁNKY
Ve jménu odvahy...............................6–7
Barevný podzim.......................................8
U hrobu purkmistra................................9

STRÁNKY PRO MAZÁKY
Ferda Kuliferda........................................10
Nezlomný...................................................11
Vítězné auto.............................................12
Zrnko písku?..............................................13
Dušičky........................................................13
Fotopříběh – výbuch...................14–17

STRÁNKY PRO BORCE:
Zrnko písku..............................................18
Dušičky........................................................18
Rozhovor s otcem Vágaiem...18–19
Stopem a pěšky napříč Afrikou....20
Krasové oblasti u nás..........................21
Podzimní souhvězdí..............................21

SPOLEČNÉ STRÁNKY
Ani ránu bez Lateránu......................22
Město mrtvých.....................................23
DS 3 Crossback....................................24

ahoj holky a kluci! chladné podzimní dny 
jsou jako stvořené pro poslech barvínku na 
radiu proglas. těšíme se na vás každé 
úterý od 16.00 hodin nebo v sobotu od 9.30.
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