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Barvíneklistopad

Tuto otázku mi lidé často kladou, ně-
kdy i ministranti. Po 30 letech biskup-
ské služby se nad tím zamýšlím stále 

víc. Vycházím ze svého hesla: „Nazval jsem 
vás přáteli,“ která řekl Ježíš apoštolům před 
svou smrtí. Tato slova mě vždy silně motivo-
vala. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za 
své přátele položí život,“ dodává Pán. A ne-
jen to, On svůj život za nás skutečně položil.

Stále více chápu, že pokud chci být hoden 
Ježíšova přátelství, má to platit i z mé strany. 
I život biskupa se má stát vědomým a ochot-
ným darem z lásky k Bohu a bližním. Nestači-
lo by jen plnit povinnosti. Vše má být neseno 
láskou. Z Ježíšovy strany je to láska doslova 
„na život a na smrt“. Biskup jako nástupce 
apoštolů, kterým Pán nabídl přátelství, má 
na to myslet neustále.

Bylo listopadové ráno: vlhko, mlha, 
listí tiše padá, ani ptáček se neozve, 
prostě dušičkové počasí. Stoupal 
jsem do kopce kolem starého hřbi-
tova. V jasu tlumeném hustou mlhou 
jsem tušil slunce. Zvolna jsem našla-
poval, na tváři se mi srážely kapky 
rosy a cítil jsem se povznesený na 
cestě za příslibem světla.

Překročil jsem magickou hra-
nici mlhy, která, jako když střih-
ne, zmizela. Byl jsem nad ní 

a zároveň vedle ní. Její hranice se líně převa-
lovala za mnou, když mě do očí udeřilo jasné 
světlo. Byl jsem připraven na zjevení, ale to, 
co jsem viděl, mi vyrazilo dech. Nějakých sto 
metrů přede mnou se zvolna k zemi snášel 
horkovzdušný balón. Dva zpocení hoši z něj 
mlčky a  energicky odvazovali a odhazovali 
přítěž, zatímco třetí se marně snažil zažeh-
nout plynový hořák, aby klesajícímu balónu 
dodal nové energie.

Byl jsem neschopný slova. Trvalo to 
nejvýš půl minuty, ale mně to připada-
lo jako věčnost, než z hořáku vyšlehl 
plamen, koš se zhoupnul a balón za-
čal zvolna stoupat. Ještě jsem zahlé-
dl úlevu a úsměv ve zpocených tvá-
řích nebeských plavčíků, když celá 
scéna zmizela v mlze stejně náhle, 
jako se zjevila.

„Setkám se tváří v tvář s Pánem Ježíšem, tak to je prostě hezký,“ 
zazní v prvním listopadovém Barvínku s tématem o smrti. Chce-
me tak připomenout památku všech věrných zemřelých.
Nezapomeneme ani na všechny svaté, tedy hlavně na jednoho, 
který má svátek 3. listopadu. Legendy o něm povídají, že po těž-
kém životním osudu jej v přírodě při lovu oslovilo nečekané setká-
ní s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Řeč je o svatém 
Hubertovi, patronovi lovců a myslivců. Pozveme vás na procház-
ku lesem a dozvíte se, co má takový myslivec na starosti.
Sychravé podzimní dny vám zpříjemníme také představením no-
vinek ve světě deskových her. Věděli jste, že existuje Planeta her? 
Na jednu podobnou vás vezmeme.
Hrát si a vyhrávat budeme v posledním listopadovém Barvínku, 
v pořadí třetí Jukebox je tu pro vás všechny, mladší i starší – mů-
žete si přát písničku, kterou vám věnujeme za splněný zábav-
ný úkol nebo zodpovězenou otázku. Nebudou chybět soutěže 
o cédéčka a informace ze světa hudby.

Těší se na vás Áňa, Kristy a Bětka!
Barvínek na Proglasu zachytíte každé úterý v 16 hodin 

a v repríze v sobotu po 11. hodině.

Jaké Je 
být 

Ministranti ze všech věřících v kostele stojí 
nejblíže k oltáři ve chvíli, kdy se na něm děje 
zázrak všech zázraků. Je to chvíle proměňo-
vání, kdy zblízka slyší Pánova slova: „Toto je 
moje tělo, které se za vás vydává“ a „toto je 
kalich mé krve, která se prolévá za vás a za 
všechny...“ Ježíš dává všechno, jeho láska je 
„na život a na smrt“ nebo jak se dnes běžně 
říká „až na krev, až na doraz“. Co myslíte, 
mělo by pro ministranty stačit jen zazvonit 
zvonkem?

Je třeba mnohem víc! Tvá odpověď ne-
smí být jen povrchní, vlažná, kterou nebereš 
příliš vážně. Je to neodolatelná výzva tvému 
srdci, která v  tobě probudí touhu: „Pane, 
prosím, veď mě a dej se mi poznat víc, hlou-
běji...“ A Pán slyší, právě na toto čeká a citlivě 
tvou touhu vnímá a nezůstane ti dlužen od-
pověď. Každému, kdo objeví tento pokorný 
dialog s Pánem, tomu On sám ukazuje cestu 
a člověk pak nevychází z úžasu. Co myslíte, 
platí to i pro ministranty?

S pozdravem 
„Nazval jsem vás přáteli“ 

vám žehná emeritní biskup 
Josef Hrdlička z olomouce

bISkUPeM?

Je to jako modlitba za duše v očist-
ci. Tušení světla, nejasná orienta-
ce a  jen podpora horkým dechem 
modlitby vysvobozuje zmožené 
plavce a pozvedá do nebeské náru-
če. Že je nevidíš stoupat k nebi? 
Nevadí. Věř a  znovu v  sobě 
zažehni ducha přímluvné 
modlitby.

Panno Maria, bráno 
nebeská, oroduj za ně!
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Ondřej Havelka autor cesto-
mánie zve čtenáře k nahléd-
nutí do nové knihy Nový zákon 
pohledem cestovatele. 
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Žák stále nemohl pochopit slovo kanibal. 
Zoufalý učitel položil otázku: „Kdybys sně-
dl tatínka a maminku, co bys potom byl?“

„Sirotek,“ odpověděl upřímně kluk.

„A nyní,“ povídá učitel matematiky, „jsme 
došli k výsledku, že x se rovná nule.“

Z  poslední lavice se ozvalo: Takového 
počítání a nakonec je to pro nic!

Čtete rádi, ale máte málo času, nebo naopak čtení moc nemu-
síte, ale to, co je v knihách, vás zajímá? Pak nabízíme řešení. 
Už 5. listopadu otevíráme webový portál „Slyš.to“, který nabídne 
knihy v audioformátu. 

To, co vás zaujme, si budete moct stáhnout a kdykoli poslech-
nout, případně rovnou streamovat. Nabídneme nahrávky, které vás 
potěší i podpoří v různých životních situacích. V šesti edičních řa-
dách se budeme věnovat duchovním výzvám a tématům, osobní-
mu rozvoji, výchově, výběrové beletrii, dětské literatuře a poraden-
ství v přelomových životních situacích. Více na: slys.to.
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