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Papež František vyhlásil u příležitosti 100. vý-
ročí důležitého dokumentu o  misiích letoš-
ní říjen jako Mimořádný misijní měsíc, kte-
rému dal heslo Pokřtění – poslaní. Chce nám 
připomenout, že každý, kdo přijal křest, do-
stal taky úkol předávat víru dalším lidem.

Dobrým křesťanem je jen ten, kdo se o to aspoň snaží. Kdo 
by si nechával víru jen pro sebe, byl by sobec. Nejde o to, aby-
chom někoho nutili k víře, ale abychom dovedli druhým uká-
zat, že jako Ježíšovi přátelé jsme šťastní, abychom se nestyděli 
o své víře mluvit, abychom uměli své přátele pozvat mezi nás. 
Můžeme přitom narazit na svou neschopnost věci víry vy-
světlit, odpovědět na všechny otázky. To nás povede k tomu, 
abychom se víc učili. Kdo předává druhým víru, sám v ní roste. 
Taky je dobře se za ty, které chceme oslovit, nejdříve modlit.

Každý se může zapojit dvěma způsoby: 1. Podpořit misio-
náře v cizích zemích svou modlitbou nebo peněžním darem, 
protože misijní země jsou často velmi chudé, ale přesto tam 
křesťanů přibývá. 2. Sám být malým misionářem. Pozvat ka-
marády do kostela či do náboženství nebo mezi ministranty. 
Vyprávět jim o své víře nebo aspoň vysvětlovat náboženské 
věci těm, kdo je neznají. Nesmíme se urazit, když nás od-
mítnou.

Pro všechny pak platí, že se mohou zapojit do Papežské-
ho misijního díla dětí nebo do Misijních klubek, která jsou už 
v mnoha farnostech. Kde není, může se založit.

+Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký

Mimořádný 
Misijní měsíc

Že nemám moc jíst, abych nebyl tlustý? Řeč není 
o kostelních dveřích ani o dveřích úzkých tak, že 
se skrz ně ani hubený kluk neprotáhne. Ježíš nám 
neříká, jakou má ten, kdo chce dosáhnout spásy, 
mít figuru, ale že nebudeme chtít vejít…

Prostě nás spása přestane zajímat! Chceme zů-
stat venku, mimo povinnosti domova (mimo Cír-
kev), protože se nám 
zdá, že mimo domov 
se děje něco zajímavěj-
šího. Nejsme daleko od 
domova, nejsme však 
doma. Ale „jakmile se 
pán domu zvedne a za-
vře dveře a vy zůstanete 
venku a  začnete tlouci 

na dveře a  vo-
lat: Pane, otevři 

nám!, odpoví 
vám:Ne-

znám 
vás, 

odkud 
jste. Tu za-

čnete říkat: 

Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na 
ulicích! Ale on vám odpoví: Nevím, odkud jste. 
Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti! Tam 
bude pláč a skřípění zubů. (Lk 13, 25–28a) Řešením 
není nevycházet, aby se dveře nezavřely, když 
zrovna budeme venku. Můžeme totiž být uvnitř 
jen fyzicky a duchem se toulat daleko. O to hůř, 
když stojíme u oltáře a naše duše bloumá prérií 
či počítačovou hrou!

Nestačí mít vědomí, že Ježíše znám, že mne vy-
koupil. To mi nedává jistotu spásy. Jen když se 
každý den snažím protáhnout 
úzkou bránou, štěrbinou upro-
střed starostí, abych byl duší 
a myslí blízko svému Pánu, teh-
dy zůstávám skutečně v domě. 
A jestli máš strach jít do světa, 
nebo naopak máš boty toulavý, 
chytni se za sukni mámy, ma-
minky… obejmi Marii Pannu 
a Matku a pros, ať vždy patříš 
mezi její děti, mezi vykoupené 
a  spasené. A  vracej se domů 
častou svatou zpovědí.

Je nás/spasených málo?
Někdo se Ježíše zeptal: „Pane, 
je málo těch, kdo budou spa-
seni?“ Řekl jim na to: „Usiluj-
te o to, abyste vešli těsnými 
dveřmi!“ Tak někdo se ptá na 
množství, ale místo odpovědi 
dostává radu(!): „Říkám vám: 
Mnoho se jich bude snažit ve-
jít, ale nebudou moci.“ 
(Srov. Lk 13, 23–24)

Cirkus Legrando, dopisy Barbory do Barvínku, 
jak to chodí u ministrantů i písničky na přání 
v Barvínkovém jukeboxu. Tohle všechno a mno-
hem víc vás čeká v říjnových dílech Barvínku!

První díl bude magazínový – bude zde tedy od všeho 
trochu. Zasmějete se u dopisu páťačky Báry, bude-
te moci soutěžit o knížku z nakladatelství Meander, 
poslechnete si povídku o dětech, které se nemohly 
dohodnout, koho má maminka radši.

V polovině října se vypravíme za ministranty – do-
zvíme se například, co na tom velké i malé kluky baví 
a jak často se stává, že u oltáře pomáhají i holky.

V  dalším Barvínku navštívíme akrobaty z  Cirkusu 
Legrando, kteří nabízí také volnočasové kroužky pro 
děti, které baví skákání a létání ve vzduchu a další cviky.

A poslední úterý v měsíci se můžete těšit na Bar-
vínkový jukebox – zábavné soutěžení, kdy si můžete 
přát jakoukoliv písničku, kterou vám v Barvínku za-
hrajeme.

Říjnové Barvínky se jako vždy vysílají v úterý v 16 ho-
din, repríza v sobotu po jedenácté. V dnešní době se 
ale nemusíte bát, když svůj díl nestihnete – vše na-
jdete v audioarchivu     Radia Proglas (nebo na webu 
junior.proglas.cz). Těšit se na vás bude Bětka, Aňa 
a nově i Kristýna.Ba
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SOutěž VtIpálKů

SlOSOVáNí ObjEdNáVEK

EVANgElIuM MIlOSRdENStVí
Představ si, co se nám v redakci stalo. Došly vtipy! My i všichni naši čtenáři 
bychom přece jen v tom podzimním pošmourném počasí potřebovali roz-
veselit. Pošli alespoň jeden vtip, který můžeme otisknout, a máš možnost 
vyhrát inspirativní knížku Evangelium milosrdenství. V minulém kole vyhrál 
Adam Kmoníček, posíláme mu Nezbedův humor 1. Blahopřejeme. 

tRpASlíK FERINA
Dostáváš svého Tarsicia přímo do schránky? Že ne? Je nejvyšší čas si ho 
objednat na objednavky@tarsicius.cz nebo www.tarsicius.cz, nebo ho do-
poručit svému kamarádovi, který tě pak do objednávky uvede jako dopo-
ručitele. V obou případech máš možnost vyhrát veselou knížku o příhodách 
trpaslíka Feriny. Výhercem knížky Cesta na západ od Štěpána Smolena je 
Petr Bradáč. Gratulujeme.

Dva Skoti u lékaře: „Co vám chybí, pane?“
„Spolknul jsem šilink.“
„A vám?“
„To byl můj šilink...“

Mladík u pouličního stánku: „Jedno pivo a hot-dog s hořčicí.“ 
„A bylo vám už osmnáct?“
„Tak s kečupem.“

U  soudu: „Co vás to, člověče, napadlo za-
střelit zajíce, když nejste členem mysliveckého 
spolku?„

„A  co napadlo toho zajíce žrát na zahrádce 
naši kapustu, když není členem naší rodiny?„
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