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Jednou se mě někdo zeptal, jestli je biskup spíše mana-
žer, nebo pastýř. Já jsem manažerem nikdy být nechtěl. 
Proto myslím, že biskup je hlavně pastýř. I když mě to tro-
chu přesahovalo, protože já jsem chtěl být vždycky fará-
řem, a najednou člověka přivedou, že má být biskupem.

Každý z biskupů máme nějakou oblast, za kterou neseme odpověd-
nost. V mém případě to jsou třeba vězeňští kaplani, které mám vést 
a modlit se za ně. Biskup má ale i službu biřmování. Zítra jedu biřmovat 
do Nového Újezdu, a to jsou krásné věci, když se dívám do očí mla-
dým lidem, kteří jsou připraveni k obdarování Duchem Svatým.

Každé setkání s biřmovanci je pro biskupa veliká radost. 
Někdy mám s nimi možnost hovořit a oni mi vypráví 
o svých životních plánech, co studují, a člověk vidí, že 
tady vzniká takový grunt zbožné křesťanské inteli-
gence, která se biřmováním staví na vlastní nohy. 
Je to nová generace, která bude křesťanství 
předávat dál. Jsou to většinou lidé na začátku 
života, rozhodují se pro své životní partnery. 
Jsou to moc hezké chvíle.

A potom se občas někde světí zvon a  je 
to zase setkání se starosty a člověk vidí, jak 
ti lidé chtějí pomáhat církvi. Tak jim za to 
vždycky děkuji, že jsou otevřeni pro hodno-
ty, které církev spravuje a doporučuje, a to 
mi také, jako pastýři, dělá velikou radost.

Mons. Josef Kajnek,
pomocný biskup královéhradecký

Prosinec je tu a s ním i nové díly Barvínku pro všechny zvídavé 
kluky i holky.

V úterý 3. prosince si v magazínovém dílu můžete poslechnout, jak 
prožívají advent a Vánoce ve Finsku. Může se stát, že na Štědrý den 
zapadnou v závějích sněhu? To vše a mnohem víc pro vás zjišťovala 
na reportáži ve finských Helsinkách Aňa. V magazínu si ještě spo-
lečně s lidmi z ekologické organizace Lipka povíme, kde se vůbec 
bere sníh. Budete také moci soutěžit o originální adventní kalendář. 
Došel nám také dopis od páťačky Barbory.

V dalším dílu nastražte uši – v Barvínku budeme mít na návštěvě 
písničkáře Pokáče! Znáte jeho hit nazvaný Písnička? A nebo některý 
jiný? Rozhovor s mladým zpěvákem Janem Pokorným, který si říká 
Pokáč, laďte na Proglasu 10. prosince.

O týden později si můžete do Barvínku zavolat o písničku – 17. pro-
since je totiž Jukebox. Přejete si písničku pro sebe, nebo jako přání 
pro někoho jiného? Od 16. hodiny volejte na číslo 543 217 242. Ve 
speciálním vánočním jukeboxu také budete moci jako vždy soutěžit 
o různá hudební CD a dozvíte se novinky ze světa hudby.

V posledním dílu tohoto roku 31. prosince se můžete těšit na to nej-
lepší z Barvínku z roku 2019. Kromě těch nejlepších a zábavných re-
portáží a rozhovorů se můžete těšit také přeřeky a pohledy do zákulisí.

Nezapomeňte, že Barvínek se vysílá na vlnách Proglasu vždy 
v úterý v 16 hodin, reprízu naladíte každou sobotu po 11. A když 
svůj díl nestihnete, nezoufejte, vše najdete v našem audioarchi-
vu na www.proglas.cz

Krásný advent přejí Bětka, Aňa a Kristýna
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Radost ve službě

Jó, do Betléma! Tak co je pravda?

otec Marek Miškovský

Má se stát něco, něco velkého. Netuší co, ale ohledně mís-
ta mluví proroctví jasně: „A ty, Betléme efratský, maličký 
jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude 
vládcem v Izraeli; jeho původ je od pradávna, od věčnosti.“ 
(Mich 5, 1) Není to jen vzpomínka na Davida, který z „té 
vesnice“ pocházel? A budoucí čas? Nehynoucí vzpomínka…

A  do toho ti divní mudrci, kteří nevypadají ani jako blázni, ani jako 
špehové, lidé vzdělaní, jejichž pouť je tak divná, nadčasová – ta jejich 
hvězda(!) – až přesvědčivá.

Přece se nenechám pobláznit, abych vypadal jako hlupák, který teď (zrov-
na, když je „předvánoční chaos“ a „sčítání lidu v supermarketech“) vyrazil 
na výlet hledat jehlu v kupce sena. Jen ať se tam podívají ti „mudrci“ a jestli 
najdou nějakou rebelii, já to tam srovnám.

Tak přemýšlel nevyzpytatelný Herodes, ale dva kroky neudělal a pak měl 
vztek, že ti mudrci zmizeli jak pára nad hrncem i se svou hvězdou a s odha-
leným tajemstvím proroctví.

„A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními 
městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému 
lidu.“ (Mt 2, 6).

Nech všeho zbytečného, modli se a zpívej: Rosu dejte, nebesa, shůry a ob-
lakové dštěte spravedlivého… A jdi do Betléma, k malému domečku, ke 
svatostánku, tam odhalíš tajemství proroctví o „domu chleba“.

Maria Panno, Věži Davidova, Archo úmluvy, Bráno nebeská, oroduj za nás.

Vánoční prázdniny a Silvestr v Příchovicích
26. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Oslav u nás příchod nového roku 2020 a užij si posledních 
pár dní roku 2019. To vše v Boží přítomnosti se skvělými 
lidmi. Akce je určena pro mladé 15+.

Rádi vás tu uvidíme - Tým :) 
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