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Barvínekúnor
Soutěž Hrdina Barvínku o kurz přežití 
S polárníkem JaroSlavem pavlíčkem 

Jsi odvážný a nebojíš se dobrodružství? Je ti do 18 let? Pálí ti to? Právě teď 
na Proglasu začíná čtyřměsíční soutěž o víkendový kurz přežití s polárníkem 
a cestovatelem Jaroslavem Pavlíčkem a další ceny! Soutěž s námi od úno-
ra do června každé poslední úterý v měsíci (v Barvínku vždy od 16 hodin) 
a staň se Hrdinou, kterého právě hledáme! 

Podrobná pravidla soutěže naleznete na barvinek.proglas.cz. Chceš získat 
bonusové body do soutěže? Zašli nám fotku nebo selfíčko, nyní na téma „Co 
je to pro tebe odvaha?“. Připoj i krátký text! 

První měsíc, únor, se zaměříme na odvahu. O té nám v úterý 5. února od 16 
hodin popovídá nejlepší lezec světa Adam Ondra. S tímto 25letým klukem 
se vypravíme také na jeho trénink. O týden později, 12. února, se těšte na díl 
o Rychlých Šípech – tahle pětka kamarádů nedávno oslavila sto let od své-
ho prvního vydání a stále se těší velké oblibě – proč to tak je, nám prozradí 
například redaktorka Hana Svanovská. O tom, že skočit z pětimetrové zdi, 
vyžaduje také notný kus odvahy, nám popovídají parkouristé z Brna – Bar-
vínek o parkouru laďte na Proglasu 19. února. A poslední únorový díl bude 
soutěžní, své telefony proto žhavte od 16 hodin 26. února (telefon do studia 
543 217 242). 

Těší se na vás Bětka a Romča

milí ministranti,
tak, jako jsou mezi diecézemi v naší 
vlasti velké rozdíly, jsou i nemalé 
rozdíly mezi službou jednotlivých 
biskupů. Jiný je život diecézního 
biskupa, který nese odpovědnost za 
veškerou činnost v celé diecézi, jiný 
je život pomocného biskupa (zvláš-
tě, když jsou dva, jako u nás v arci-
diecézi olomoucké, a mají stanovené 
určité pole působnosti), jiný je život 
emeritního biskupa, kterým se stává 
biskup po dosažení 75 let věku, po-
kud svatý otec přijme jeho abdikaci 
(zřeknutí se funkce).
Ještě před tím, než jsem se stal biskupem, 
po 18 let jsem pracoval na arcibiskupství 
jako kancléř. Tuto práci dělám zatím i  na-
dále. V  naší diecézi má kancléř na starosti 
hlavně administrativní záležitosti v  arcibis-
kupském úřadě, archiv i  arcibiskupskou 
knihovnu. Jako biskup také jezdím po diecézi 
a provádím tzv. vizitace pánů děkanů, kteří 
zase dělají vizitace pánů farářů ve svém dě-
kanátě. Krom jiného mi pan arcibiskup svěřil 
v diecézi ekumenismus (snaha o prohlubo-

„Jó, milej zlatej, jediný, co tu máme jistý, je smrť,“ pravila sta-
rá Blažková a asi má nakonec pravdu. Už něco pamatuje, ostatně 
v naší ulici bydlí od nepaměti (asi 130 let).

Co je vlastně smrt? Rozpad, rozdělení, zánik mě samotného? Co 
bude se mnou? Mé JÁ přestane existovat, bude NIC? Něco se roz-
plyne v nic? To je nesmysl! A pokud ne, tak pak je nesmysl vše. 

Smrt je zvláštní brána, kterou musíš projít sám a jen jednou. Není 
opravný termín – některým by stejně nestačily ani tři (jako mně). 
Není to kroužit a přijít k bráně. Ona se objeví sama (občas i zne-
nadání) a ty jen víš, že už je tady a musíš jít. Vše v mžiku skončí, dál 
jdeš jen s tím, co jsi. Nic než ty a tvůj prožitý život, jehož hodnotou 
a světlem pro věčnost je láska. 

Využij každý okamžik, setkávej se s Kristem, abys pak mohl říci se 
zbožným Simeonem: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služební-
ka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, 
kterou jsi připravil pro všechny národy…“. Nemít dluhy v lásce, to 
jediné dá jistotu. 

Maria, Bráno nebeská, oroduj za nás!

otec Marek Miškovský

Celým srdcem
vání vztahů s jinými církvemi), katechumenát 
(to je péče o přípravu dospělých na křest), 
kontakt s řeholními společnostmi, Centrum 
pro kulturu, které se zabývá oblastí poutní, 
kulturní, včetně výstav a povolování koncer-
tů v kostelích i některými zvláštními projek-

ty, jako je například Noc kostelů a Otevřené 
brány; a také duchovní službu ve věznicích. 
Právě nedávno před vánočními svátky jsem 
byl ve vazební věznici v Olomouci, kde jsme 
s  vězeňským kaplanem během dopoledne 
navštívili mnoho vězňů v jejich celách, krátce 
si popovídali, pomodlili se s nimi, pokud byli 
věřící, a  rozdali drobné dárky. Odpoledne 
jsem pak pro ně měl ve vězeňské kapli dvě 
mše svaté. Celý ten den byl pro mne velmi 
silným zážitkem. 
Největší radostí jsou ale pro mne návštěvy 
ve farnostech o sobotách a nedělích s udíle-
ním svátosti biřmování nebo různým žehná-
ním oltářů, varhan apod. V rámci České bis-
kupské konference jsem také delegátem pro 
kulturu a  památky, a  tak jsem se zúčastnil 
konference ve Štrasburku (Francie) o pout-
ních cestách rady Evropy a potom konferen-
ce v  Římě o  kostelích, které se v  určitých 
oblastech, kde je velmi málo věřících, musí 
předat třeba do vlastnictví obcí či měst nebo 
spolku pro záchranu kostelů. V naší diecézi 
se to neděje, ale v  rámci republiky taková 
místa jsou. 
Vidíte, že i práce pomocného biskupa je do-
cela pestrá, ale krásná, nakonec jako všech-
no, co člověk dělá celým srdcem pro Pána. 
Určitě každý biskup potřebuje velkou po-
moc od Pána, a proto je velmi vděčný za to, 
že se lidé za nás modlí. Za to, i za vaši krás-
nou ministrantskou službu, vám opravdu ze 
srdce moc děkuji. 

Váš biskup Antonín Basler,
pomocný biskup olomoucký

Jistota?!
holka mě opustila, nejlepší kamarád odjel za velkou 
louži do amériky a koncem léta mě vylili ze školy. a aby 
toho nebylo dost, týden na to jsem stál nad rakví dědy, 
toho, co mě měl rád a vyprávěl pohádky.
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