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Barvínekúnor

U  příležitosti zahájení procesu 
blahořečení otce Adolfa Kajpra 
jsme se zeptali kardinála Domini-
ka Duky, co bychom si my, minist-
ranti, měli vzít z odkazu otce Kaj-
pra, který v časopisech pro mládež 
statečně hlásal Boží slovo a byl za 
to vězněn nejprve nacisty a  poté 
i komunisty.

Podstatné je, že víme, že otec Kajpr byl 
mlynář, tedy že se naučil pracovat. A mlynář-
ské řemeslo není úplně lehké. Znamená to 
nebát se práce, neboť bez ní to nejde. I když 
budeme mít tituly před i  za jménem, stále 
musíme pracovat, a to i fyzicky.

Maria je – tak ji vzývá 
Církev – Královna míru. Vždy 
jsem ji chápal jako Madonu, 
která tím, že přináší světu Kris-
ta, osvobozuje svět od válek 
a rozbrojů, ne-
přátelství ná-
rodů a bolestí 
spojených s válka-
mi. Hleděl jsem na 
ni jako na Matku, která 
urovnává sváry mezi dětmi, 

Výlet na juniorskou zimní olympiádu, rozhovor se zdravotním klaunem, 
reportáže o přípravě komiksů i barvínkový Jukebox – na to a mnohem 
více se můžete těšit v únorových Barvíncích!

Baví vás zimní sporty? Krasobruslení, lyžování, snowboard a další? Tak 
to si nesmíte nechat ujít Olympijský Barvínek v úterý 4. února! Na konci 
ledna se v Karlovarském kraji konaly Hry zimní olympiády dětí a mládeže 
a Barvínek byl u toho! Těšit se můžete na reportáž a rozhovory s účastníky 
i organizátory.

O týden později, 11. února, nezapomeňte v 16 hodin sedět u rádia – ve 
studiu totiž bude zdravotní klaun! Doktor Miloň Milý, jak se oficiálně jme-
nuje, chodí navštěvovat nemocné děti a umí rozveselit i toho nejsmutněj-
šího pacienta. O zábavu i krásné povídání tak bude v Barvínku postaráno.

V dalším dílu nakoukneme pod ruce kreslířům a malířům. Jak vznikl Fer-
da Mravenec? Jak se kreslí komiks? To se dozvíte v Komiksovém Barvínku 
18. února.

A poslední úterý v měsíci v Barvínku jako vždy věnujeme vašim hudeb-
ním přáním – poslouchejte Jukebox, vyberte si písničku a soutěžte o hu-
dební ceny!

Krásné únorové dny 
vám přejí Bětka, Aňa a Kristy

KráloVna Míru
a tak ji vzýval: „Královno míru, 
oroduj za nás!“

Nedávno jsem ale objevil nový rozměr 
této střelné modlitby. Už jsem ztrácel trpěli-
vost se sebou samým. Nedařilo se mi dopsat 
důležitý referát, měl jsem pocit, že čím více 

na svou práci myslím, tím více jsem jen ner-
vózní a stejně nic ne(u)dělám. Viděl jsem, že 
ztrácím klid. Jeden svatý mi poradil: „Nepře-
stávej ji vzývat: »Regina pacis, ora pro nobis! 
– Královno míru, oroduj za nás!« Zkusils to 
alespoň, když ztrácíš klid?... – Budeš překva-

pen okamžitým účinkem“1.
Tak jsem pochopil, že není 

jen královnou míru – toho 
vnějšího, ale že ji mohu vzývat, 

aby přinesla pokoj a mír do mé ne-
klidné duše. Ona je Královnou pokoje 

– míru srdcí. Od té doby ji denně vzývám: 
„Královno míru, oroduj za mne!“ Zkus to 
také.

1 Escrivá, Josémaria, Brázda n. 874.
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ytíri a hrdinové
Dále je důležité i jeho úsilí o studium, kdy 

musel dohánět spoustu věcí a zvládl je neje-
nom dobře, ale i na jedničku. Studium vždyc-
ky musí provázet nějaká vize, jakým způso-
bem bude ku prospěchu nejenom mně, ale 
i druhým.

Asi ne všichni budou novináři jako otec 
Kajpr, ale ať se kluci v duchu otce Kajpra na-
učí číst noviny, aby v nich mohli hledat sku-
tečné poselství pravdy a rozhodnosti a neje-
nom senzace.

Dále myslím, že musí být také stateč-
ní v  tom, že se nenechají nalákat na to, že 
všechno můžou, ale že se vždycky budou 
ptát, zda skutečně jednají jako správní kluci. 
To znamená snažit se nepodvádět, snažit se 

nelhat, ale také být si vědom, že mám chránit 
slabší, a nikoliv se přidat k většině, když se 
jich vrhne víc na jednoho. Ať se nebojí zastat 
se slabších a  statečně postavit útočníkům. 
Třeba někdy i nějakou tu ránu schytají, ale 
tak vznikají skuteční hrdinové a rytíři.

kardinál Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský

Tento rozhovor byl natočen 22. 9. 2019 po slav-
nostním zahájení blahořečení otce Adolfa Kajpra.
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Víkendové setkání pro kluky od oltáře
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