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Návštěva

Milí ministranti,
máme před sebou opět Tříkrálovou sbírku.
Ve druhé kapitole Matoušova evangelia se dočteme, jak se mudrci od východu přišli do Betléma
poklonit novorozenému Ježíškovi, o kterém se jim
dostalo od Boha zjevení, že je to nově narozený
Král, a proto mu přinesli místo darů pro miminko,
královské dary: zlato, kadidlo a myrhu. Nevíme,
kolik jich bylo, ale podle toho, že přinesli tři královské dary, jim říkáme Tři králové. Dokonce pro
ně lidé vymysleli jména: Kašpar, Melichar a „černý
vzadu“ – Baltazar. Jejich návštěva u malého Ježíška
jistě přinesla velkou radost jemu samotnému, ale
také jeho matce, Panně Marii, a svatému Josefovi,
který oba hlídal a pečoval o ně.
Jejich návštěva u Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, se stala pro nás povzbuzením, abychom i my
chodili jako Tři králové, navštěvovali rodiny, svou
návštěvou a zpěvem jim dělali radost a přijali od
nich do kasiček dar pro potřebné.
Milí ministranti, věřím, že i vy chodíte koledovat
jako Tři králové a přinášíte lidem radost. Vím, že
to není snadné, protože je zima a často špatné počasí. Je to od vás oběť. O to větší je dar, který tak
přinášíte těm, které navštěvujete, i těm, pro které budou použity peníze, které jste vykoledovali.
Ale největší radost z toho má Pán Ježíš, který
vidí do vašich srdcí a ví, co vás to stojí za námahu
a sebezápor. A On je velkorysý. Ví, že to vlastně
děláte pro Něho, že Mu tím chcete udělat radost,
a určitě vám to odplatí.

Místo Betléma pospěšme k oltáři…
otec Marek Miškovský

Byl jsem vyveden z míry. Ne, že bych nevěřil, že On
opravdu je – stál v místě kamenné menzy hlavního oltáře, jakoby ho prostupoval – On tam byl! Nic neříkal.
Nepřišel a bylo zřejmé, že je a vychází ze svatostánku.
Prostoupilo mne hluboké vědomí Boží přítomnosti.
Ještě, že jsem klečel! Stát nebo sedět tváří v tvář žárlivě milujícímu Bohu by bylo nepřípustné. Uvědomil
jsem si, že odříkávám slova před skutečně přítomným Bohem. Vidění zmizelo, vědomí přítomnosti
zůstalo. Rozechvělý jsem doříkal modlitbu, která
byla rázem skutečnou modlitbou, vstal jsem a děkoval dobrému zvyku jít hned po zpovědi pokleknout
před svatostánek a pomodlit se pokání.
Tak nějak se asi cítili tři králové v Betlémě, když
jim otevřeli dveře a oni «spatřili dítě s jeho matkou
Marií, padli na zem a klaněli se mu» (Mt 2, 11). Pocítili
něco ze skutečnosti, kterou znala jen Panna Maria,
a vypravovali o tom.
Přijít, poklonit se – fyzicky – na místě, kde je Bůh.
V tichu spolu s vírou může přijít prožitek, který není
navozením nějakého zvláštního stavu, ale potvrzením
existence toho, co je lidským očím skryté. Králové viděli dítě a vírou poznali Boha. My hledíme na bílou hostii
a poznáváme zmrtvýchvstalého Boha.
Dbej o svatostánek, vždy před ním poklekni, i když se
nikdo nedívá. Pak začneš tušit, co je za úsměvem Panny
Marie s dítětem na klíně.

V dalším díle 15. 1. se podíváme do folklorního světa. Jak to vypadá ve Valašském muzeu v přírodě? A je v dnešní době folklor ještě cool?
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Hledáme odvážné děti se smyslem
pro dobrodružství! Od února startuje půlroční soutěž Hrdina Barvínku. Jsi
odvážný? Máš smysl pro spravedlnost
i pro humor? Pálí ti to? Je ti méně než
18 let? Možná právě ty jsi nový Hrdi-
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V reprízovém dílu Barvínku 8. ledna od 16 h a v sobotu od 11:05 se můžete
s námi proletět letadlem. Pilot Václav Soukop nás pozval na cvičný let nad Čechami. Poslouchejte reportáž z nejvyšší nadmořské výšky, která kdy byla odvysílána
Radiem Proglas.

O týden později 22. 1., opět v 16 hodin nás Radek Habáň provede filmovým
světem roku 2018. Které filmy pro děti jsou podle něj ty nej? Poslouchejte filmiádu!

časopis pro kluky u oltáře
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V novoročním Barvínku 1. 1. se ohlédneme za uplynulým rokem.
Čekejte to nejlepší, nejvtipnější a nejzajímavější z Barvínků minulého roku!
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Poklekl jsem před svatostánkem, abych se pomodlil pokání. Odříkával jsem modlitbu, zvedl oči ke
svatostánku, když tu stál přede mnou sám Ježíš!
Lidský, člověk, ale Bůh.

B

Leden
arvínek

Poslední lednový barvínek 29. 1. nás provede nově vznikající základní školou,
která nese poetický název Škola příběhem. Místo, kde se učení mísí se zábavou
a příběhy, nám ukáže ředitelka školy Ruth.

POZOR!
na Barvínku! Poslouchej vysílání Proglasu, sleduj stránky junior.proglas.cz
a dozvíš se víc! Soutěží se o vstupenky
do O2 Areny na skvělé akce, krásné
věcné ceny i o zážitky pro tebe a tvoji
rodinu.

Jdeme k vám!

Zapoj se aktivně do Tříkrálové sbírky,
která bude probíhat od 1. do 14. ledna 2019.

Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi
v sobě chuť a odvahu a připoj se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří
v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní služby, které
pomáhají seniorům, dětem
a lidem ohroženým nouzí. Králové šíří poselství
radosti a požehnání všem, které
navštíví. Čekají
tě nachozené kilometry, možná
i mrazivé počasí, někdy
i odmítnutí, ale především skvělý pocit,
že jsi udělal něco pro

dobrou věc a zažil něco nového. Poznáš možná nové kamarády, seznámíš
se blíž s lidmi z tvého města nebo
vesnice, kde žiješ.

Překonáš sám sebe?

Ukaž, že jsi KING.
Staň se třetím
králem!
Kontakty na místní
organizátory

www.trikralovasbirka.cz

