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Na mé životní cestě byl pro mě 
určující tehdejší učitel nábo-
ženství theodor Hausteiner, 
kněz působící na našem gym-
náziu a od mých 14 let potom 
také místní farář ve Schrunsu. 
Jednoduše mě ovlivnil a na-
směroval svým vyzařováním. 
Nedovedu si vzpomenout na 
žádné z jeho kázání, ale ucho-
vávám si v paměti, jak z kaza-
telny přicházel jakýsi proud 
dobra.

vědět, zda jsem něčemu porozuměl, a vznik-
la z toho korespondence mezi vzdělaným 
paterem Gunzem a tehdy čtrnácti-, patnác-
tiletým žákem. Stále znovu mi psal, posílal 
mi teologické traktáty k různým otázkám, 
k nauce o milosti a tak dále. V každém pří-
padě výsledkem bylo, že mě dominikáni 
začali zajímat. Když mi potom bylo 16 let, 
navštívil jsem dominikánský klášter v Retzu 
u Znojma. To bylo poprvé, kdy jsem viděl 
klášter zevnitř, a ten velmi skromný ven-
kovský klášter na mě zapůsobil. Šest bratrů 
tam vedlo opravdový řeholní život. Takto 
jsem poznal dominikány a dále se seznamo-
val četbou o svatém Dominikovi, o Tomáši 
Akvinském. Po maturitě jsem řekl otci Pau-
lusovi, že na podzim nastoupím k domini-
kánům. Načež nasedl na kolo, dojel za mou 
maminkou a řekl jí: „Já jsem v tom nevinně.“ 
Ve skutečnosti v tom nevinně nebyl, jsem 
mu ale vděčný, že jsem díky němu mohl 
poznat dominikány a stát se jedním z nich.

kardinál 
Christ oph Schönborn
Z nahrávky vídeňského rádia Klasik-Ste-

phansdom natočené u příležitosti kardinálových 
75. narozenin.

Tolik jí věřil, miloval ji, zasnoubili se a nepřál si nic 
jiného, než strávit celý život po jejím boku. Připravo-
val se na svatbu. A najednou zjistí, že ta, která v něm 
vždy vzbuzovala úctu svou plachou cudností, je tě-
hotná. A mlčí! To mlčení bolestí láme srdce, hlava 
by se rozskočila. Nevěděl, jestli má plakat, nebo se 
zlobit. Rozhodl se ji propustit.

Zrušit zasnoubení, dát jí rozlukový list, ať jde za svým srd-
cem, za tím, kterého miluje víc než jeho. Trpěl, ale pro její 
dobro se rozhodl vzdát se jí. Tak ji miloval – muž spravedlivý.

«Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně 
a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou man-
želku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Po-
rodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hří-
chů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl 
Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Ale nepoznal ji, dokud 
neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš.» (Mt 1, 22.24–25)

Teprve, když se v bolesti z lásky vzdal toho nejdražší-
ho – „své lásky“, Bůh mu dá poznat svou Lásku. Až když 
nic nemá, může přijmout vše, úkol největší: chránit Lásku.

Pro lásku k Bohu – Ježíši Kristu – neboj se vzdát svých 
lásek. Odevzdáš-li se zcela, s Jeho Láskou dostaneš schop-
nost milovat dokonaleji vše, čeho ses vzdal.

„Svatý Josefe, muži spravedlivý, oroduj za mne!“
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Vlastně si vybavuji jednu větu z jeho ká-
zání – že člověk je stvořen k tomu, aby 

byl šťastný. To jsem si vtiskl do paměti. Pří-
rodovědec Konrad Lorenz, který měl silný 
rodinný vztah k Schrunsu a jinak se velmi 
rozhodně označoval za ateistu, jednou to-
hoto našeho faráře pevně objal a řekl: „Kéž 
by všichni kněží byli jako vy.“ Vzal mě také 
na farní pouť do Assisi, Říma a k pateru Pi-
ovi. Bylo mi 16 let a byla to zkušenost, která 
mě silně ovlivnila.

Dominikány jsem poznal díky pateru 
Paulusi Gunzovi. Jako ministranta mě oslo-
vovala zvláštnost dominikánského obřadu. 
On byl velký znalec Tomáše Akvinského, 
často nám o něm přednášel, ale to, co nám 
říkal, šlo úplně mimo nás. Chtěl ale nutně 

Kardinál 
Schönborn 
a jeho cesta 
ke kněžství

Christoph kardinál sChönborn op
*22. ledna 1945 na zámku Skalka u Vlas-
tislavi (nedaleko severočeských Lovosic)
Od roku 1963 člen dominikánského řádu
1970 kněžské svěcení
1991 biskupské svěcení
Od roku 1995 vídeňský arcibiskup
1998 jmenován kardinálem
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obsah Barvínek
brezen

V březnu se společně s námi můžete vypravit na návštěvu 
jedné hradní paní. Jmenuje se Zdislava a právě letos uplyne 
800 let od jejího narození. Takový věk si přece zaslouží po-
řádnou oslavu! Bude nás taky zajímat, jak se žije v řádu. Jaké 
to je, být za zdmi kláštera? Dá se tam zažít nějaká legrace?

Své povolání nám přijdou představit řeholní sestra a ře-
holní bratr.

Kromě toho uslyšíte o jednom náročném bojovém spor-
tu – Matěj Fojtík se věnuje MMA, disciplíně spojující techniky 
různých bojových umění.

Nebude chybět ani jukebox, do kterého si můžete zavo-
lat o oblíbenou písničku. A protože je březen měsíc čtená-
řů, připravujeme do každého dílu soutěž o jednu napínavou 
knížku.

Těší se na vás Bětka, Áňa a Kristy! Barvínek vysíláme každé 
úterý od 16 hodin na Radiu Proglas.

Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči do kostela. Když 
jednou viděl, jak kněz po svatém přijímání vytírá kalich, pošeptal ma-
mince do ucha: „Až umyje nádobí, tak půjdeme domů, viď?“

Jaroslav V.

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. 
Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o něčem 
takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče 
a pak spustí vztekle na svoji manželku: „Za to všechno můžeš ty! To 
je pořád makrobiotika, cvičení, žádný alkohol a cigarety, krémy s UV 
filtrem – vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!“

František B.

Do nemocnice přivezli učitele.
Ošetřující lékař se ho ptá: „Autohavárie?“
„Ne, chyba v učebnici chemie.“


