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„Rád si věci obhlédnu a vyzkouším, než do nich jdu, 
než se pro něco rozhodnu, než něco koupím.“
„Prostě to jen chci zkusit a pak se rozhod-
nu, jestli to beru, nebo ne. Buď zaplatím, 
nebo zboží do tří dnů vrátím. Mys-
lím, že tak je to správné. Mně to 
vyhovuje.“

Postoj, který známe, možná také tak 
jednáme. Je to možnost, kterou nám 
nabízí obchody a která se jim i přes rizi-
ko použití a vrácení vyplácí – když už něco 
držíte v ruce, většinou si to necháte, i když 
to není úplně ono. Styl, kdy mohu jednat, aniž 
bych moc přemýšlel, protože (roz)myslet (si to) 
mohu až následně. Je to úleva, mít zadní vrátka ote-
vřená pro možnou opravu, reklamaci nebo změnu.

Má to však háček. Je možné takto kupovat věci, ale 
nejde tak žít život. Život se vrátit nedá, vztahy 

prožité (nebo rozbité) se „neodžijí“. Jednou 
prožitý okamžik zůstává ve mně nesmazatel-

ně vepsaný – navždy, tvoří součást mě sa-
mého.

Rozhodnutí a mé jednání má tedy ohromný dopad. Jakou školu si 
zvolím – a co pak budu v životě dělat? S kým budu chodit a koho si 

vezmu – a ta bude pak matkou mých dětí!? A to si nemohu pře-
dem vyzkoušet? Se školou to ještě jde (nanejvýš ztratíš čas), ale 

vztah, úplné sebedarování na zkoušku nejde (nebylo by totiž 
úplné).

Jestli máš pocit, že život je tak složitý, těžký… a proto je 
jednodušší jen nakupovat věci a zážitky, tak věz, že jen to, co 
něco (hodně) stojí, za něco (hodně) stojí! A to, co tě bude 
stát všechno, je to nejlepší: Láska stojí za lásku! 

Dobrá zpráva pro tvůj rozhodovací proces: máme mod-
litbu, kterou vstupuje naše časné zvažování před Tvář 

Boha, který nepotřebuje zkoušet, On ví dříve, než jsi 
ty začal přemýšlet, co je pro tebe nejlepší. Tak se 

modli, než uděláš nějaké rozhodnutí.
Maria, Matko dobré rady, oroduj za nás!

otec Marek Miškovský

Život na zkoušku

Nejspíš kvůli odpočinku. Žáci si 
oddechnou od učitelů a  učitelé 
od žáků, což všem velmi prospě-
je. To by ale bylo málo. Prázdniny 
jsou tady hlavně kvůli času, neboť 
i ten si potřebuje oddechnout. 

Milý mladý příteli,
prázdniny jsou dobou pobytu na táborech, 

na horách, na chatě, u moře. Ale bez ohle-
du na místo, kde se právě nacházíš, můžeš 
zaslechnout výzvu Ježíše Krista: „Zajeď na 
hlubinu!“ Je to radikální, že? Možná se bojíš, 
že na hlubině ztratíš pevnou půdu pod no-
hama, že ti uplave veslo, že se začneš topit 
a že nic nechytíš.

Možná budeš mít strach, že budeš najednou zce-
la odkázán na něčí pomoc, a nezbude ti nic jiného, 
než důvěřovat, že o tobě někdo ví, nenechá tě plácat 
se ve vodě a přijede tě zachránit. Možná se stupňují 
tvé obavy, že ztratíš všechno, co jsi pracně vybudo-
val a nashromáždil. Ale možná věříš, že právě proto, 
že uposlechneš jeho přání, budeš zahrnutý bohatým 
úlovkem. Jestliže tomu věříš, tak je to moc dobře.

Protože to znamená, že Ježíš Kristus je tvůj blízký 
přítel a ty víš, že tě nikdy nenechá na holičkách. Že tě 
drží za ruku, že tě láskyplně provází životem, že čeká 
na každý tvůj krok za ním. A že tě pozval, aby ti napl-
nil sítě k radosti tvé i druhých. Bůh není konkurentem 
našeho života, je zárukou velikosti každého z nás. 

Jdeš po cestě, která je plná naděje. Modlím se za 
tebe, abys na ní našel své pravé povolání. A přeji si, 
aby právě tebou bylo obdarováno co nejvíce lidí.

Ze srdce žehná
Tvůj biskup Vojtěch Cikrle

Zajeď

na hlubinu

Barvínek
V červenci se i v Barvínku hodíme do správného prázdninového módu 

a budou nás čekat samé pohodové rozhovory, tipy na výlety, knížky, 
hry i filmy. Můžete se těšit například na díl o keškách – seznámíme se 
s touto dobrodružnou aktivitou, popovídáme s keškařem a dozvíme 
se, co je vlastně na hledání těchto krabičkek v přírodě tak zábavného. 
Romča pro vás také chystá tipy na místa, kam se v létě můžete za-
jet podívat. Pro obohacení vašich výletů vám doporučíme webovou 
stránku Velká dobrodružství, kde můžete u výletování luštit tajenky. 
Náš filmový redaktor Radek Habáň doporučí vám i vašim rodičům po-
hodové filmy na léto. A naše literární redaktorka Hanka zase knížky, 
které můžete číst. To třeba v případě, kdyby někdy pršelo. V srpnu se 
potom můžete těšit na velkou reportáž z kurzu přežití s polárníkem 
Jaroslavem Pavlíčkem, kterého se zúčastní tři výherci soutěže Hrdina 
Barvínku. Kam naše tři hrdiny expert na přežití Jarda vzal? Bylo to pro 
ně náročné? Více se dozvíte v Barvínku v srpnu! V tomto měsíci také 
přivítáme do našeho barvínkovského týmu nové členy – Aňu a Lu-
káše! Podrobnosti sledujte na webové stránce barvinek.proglas.cz! 

A prázdninám zdar.

Prázdninový

ná  letní  odpoledne  u  vody  a  radost 
farních táborů. Vychutná si i obyčej-
né  nicnedělání  a  povalování,  neboť 
i  to k prázdninám patří. Ale největší 
radost bude čas mít, když vás uvidí 
šťastné a radostné. Neboť především 
kvůli tomu jsou prázdniny.

Už ho nebaví každé ráno budit milio-
ny kluků a holek do školy. Zvonit vel-
kou a malou přestávku, pospíchat ve 
školní jídelně, klimbat při odpoledním 
vyučování, dohlížet na napsání všech 
domácích úkolů a pak honit nespavce 
do postele. Už má toho dost a těší se 
na  dlouhé  pospávání  v  posteli,  klid-

ně  s  námi,  s  časopisem  Tarsicius. 
Téma  prázdninového  vydání  je  vě-
nováno  sebepoznání  a  odpovědi  na 
otázku, v čem jsem dobrý a co budu 
v  životě  dělat.  Ti  z  vás,  kteří  stojíte 
před rozhodnutím, na jakou školu jít, 
najdete v časopise články o hledání 
vlastní cesty životem. Doktor Bedna 
z  úvodního  komiksu  vás  naučí,  jak 
zachraňovat  havarované  kosmické 
rakety. Papežský velvyslanec James 
Balvo zavzpomíná na své mládí a ži-
vot v  různých koutech světa. Ondra 
Havelka,  známý  cestovatel,  se  nám 
svěřil,  jak sám poznával svoji  touhu 
cestovat  a  o  čem  je  cestovatelské 
řemeslo. Pavel Kučera provede kaž-
dého zájemce tajuplnou cestou, kdy 
se z chlapce stává muž. Vůní benzínu 
vás přivítá rozhovor s bratry Mechlo-
vými, kteří jezdí rallye a automobilo-
vý slalom. To je jen malá ochutnávka 
z  časopisu,  který  je  plný  inspirace, 
zábavy i poučení.

Krásné prázdniny 
vám přeje celá redakce!

K čemu jsou 

vlAstně prázdniny?

Bude nám velikou ctí a radostí, když 
budete  prožívat  prázdniny  společ-
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