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Není třeba si vymýšlet žádná módní 
předsevzetí, co budeme v roce 2020 dělat 
jinak. To nejdůležitější je s odvahou a nad-
šením vyrazit na tuhle překážkovou drá-

hu. Překonávat ty závory. Odvážně se 
potýkat se svými nedostatky a se 

vším, co nás od Boha oddě-
luje v našem okolí. Dávat 

pozor na to, co na na-
šem závodišti oceňu-

je Bůh, nikoli lidská 
porota.

Velikým 
příkladem 
nám v tom 
může být 

Panna Maria. Nikdy jí nezáleželo na tom, 
jak vypadá před světem, ale vždycky chtěla 
plnit jenom Boží vůli. Byla podobně blízko 
Ježíši a jeho oběti, jako je ministrant blízko 
oltáři a Eucharistii. Proto byste i vy měli mít 
vyšší cíle než vaši spolužáci a přátelé. Ne 
na hřišti světa, ale na běžecké dráze, která 
vede k Pánu. Právě to vám tedy do nové-
ho roku přeji. A hlavně – běžte radostně. 
Nezaměřujte se úzkostlivě na to, čeho se 
bojíte, o čem si myslíte, že to nedokážete. 
Vyběhněte se vší odhodlaností a vervou 
za Pánem, který se o vás na cestě vždycky 
rád a s láskou postará. On ví, že dokáže-
te všechno to, k čemu vás povolává. Věřte 
tomu i vy. Věřte Jemu.

K tomu vám na prahu roku 2020 ze srd-
ce žehnám a zahrnuji vás ve svých modlit-
bách do ochrany Matky Boží.

Váš
 +Jan Vokál, 

biskup králoVéhradecký

Matko Boží!
Osmého dne po narození, při obřízce, dostává židovské dítě jméno. Dáním jména vy-

jadřují rodiče svou moc nad dítětem, říkají tím, kým má být. „Dali mu jméno Ježíš, jak ho 
nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně“ (Lk 2, 21). Je to Bůh, kdo Marii sděluje 
jméno, kterým se světu sděluje poslání dítěte Ježíše – Mesiáše. A osmý den po narození 
(25. 12.) – to je přece Nový rok! Tehdy je nepřímo vysloveno, že Maria je Matka Boží. 
Proto Církev začíná nový rok právě slavností Matky Boží, Panny Marie.

Až budeš napříště vzývat Pannu Marii jako Matku Boží (a to děláš při každém „zdrá-
vase“), uvědom si, že je to rozvinutí jména Ježíš, který je „požehnaný plod života“ jejího. 
Uvědom si také, že je to největší Mariin titul, ve kterém jsou obsaženy všechny ostatní: 
její panenství, titul královny, nejmocnější přímluvkyně… Skrze její mateřství je nám Ježíš 
bratrem. Jdi celým novým rokem jako její syn, syn Matky královny, Bohorodičky, jako bratr 
Ježíše, Syna Božího – a tak s vědomím božího synovství.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Co všechno se skrývá za tímto zvolá-
ním… a o kolik víc se skrývá v tomto ti-
tulu! Matka Boží je to největší, co o Marii 
(člověku jako my) můžeme říci. Její titul 
zcela závisí na tom, kdo je Ježíš Kristus. 
Kdyby nebyl Syn Boží, ona není Boho-
rodička, Matka Boží, ale prostě jenom 
matka nějakého významného proroka. 
Význam jména Ježíš [hebrejsky Jošua, 
Jehošua] – „Bůh zachraňuje“ se tak v Je-
žíši uskutečňuje ve vlastním slova smy-
slu. Skrze něj a v něm Bůh zachraňuje 
svět od zla hříchu.

o
t

ec
 M

a
r

ek
 M

iš
k

o
V

sk
ý

Běžte radostně
Milí ministranti,
nový rok, který právě začíná, bude plný Boží milosti, ale 

i překážek. Staví nám je do cesty okolní svět, ale vlastně to děláme 
i my sami – svými hříchy, které nás od Pána oddělují jako závory.
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obsah Barvínek
prosinec

Kluci a holky, ahoj!
Na co se můžete těšit v lednových pořadech Barvínku? 

Připraveny pro vás máme pořady o sportu, hudbě i filmech. 
Každý si tak najde to své!

První lednový díl 7. ledna si můžete poslechnout reprízu našeho 
rozhovoru s kluky z Prague Cello Quartet. Tihle čtyři hudebníci umí 
hrát tak, že vás jejich koncert určitě nudit nebude, a jejich povídání 
a hraní u nás v Barvínku už vůbec ne.

V úterý 14. ledna přichází na řadu náš filmový kritik Radek Habáň 
a jeho žebříček filmů pro děti, které se v kinech objevily v uplynulém 
roce. Těšit se můžete na shrnutí a zhodnocení jak těch nejlepších 
snímků, tak i těch největších propadáků!

Máte rádi hokej? Hrajete jej nebo se jen rádi koukáte na zápasy? 
Ať tak či onak, určitě vás bude zajímat rozhovor s hokejistou Ma-
toušem M. Venkrbcem. Tenhle sympatický mladý muž momentálně 
hraje v klubu v Českých Budějovicích. Poví nám třeba o tom, jak se 
k hokeji dostal a jak jde sport a víra dohromady. Rozhovor si nalaďte 
v úterý 21. ledna.

Poslední úterý v měsíci, 28. ledna, budeme opět hrát na přání: 
poslouchejte JUKEBOX Barvínku a potěšte své známé či rodinu pís-
ničkou, kterou si sami vyberete. 
Telefon do živého vysílání je 543 217 242. Živě bude jukebox i v so-
botu 1. února.

Barvínek naladíte každé úterý v 16 hodin, reprízu v sobotu po 
11. hodině.

Do nového roku vám barvínkový tým přeje hodně legrace, no-
vých zážitků, málo poznámek v žákovské knížce a taky málo odře-
ných kolen.

U mikrofonu se na vás bude těšit Bětka, Áňa a Kristy.
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„Země je kulatá,“ povídá učitel v ho-
dině zeměpisu, „a tak mi, Kaňousku, 
řekni, mohl bys ji obejít?“

„Nemohl!“
„Ne? Proč ne?“
„Protože mám z fotbalu nakopnutý 

kotník.“


