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Mnozí mladí lidé pečují o své tělo, 
snaží se zvětšovat svou tělesnou sílu 
nebo zlepšovat svůj vzhled. Jiní se 
snaží rozvíjet své schopnosti a vě-
domosti, aby se cítili jistější sami 
sebou. Někteří míří výše a snaží 
se a usilují více o duchovní rozvoj. 
Svatý Jan říká: „Napsal jsem vám, 
mládeži, protože jste sil-
ní a Boží slovo zůstává ve 
vás“ (1 Jan 2, 14). Hledat 
Pána, střežit jeho Slovo, 
snažit se na ně odpoví-
dat svým životem, růst 
v ctnostech, to je to, co 
posiluje srdce mladých 
lidí. Proto je třeba si 
uchovávat spojení s Je-
žíšem, zůstat s ním „on-
line“, protože tvoje štěstí 
a svatost nemůže růst jen 
tvými silami a duchem. 
Jako se staráš o to, abys 
neztratil spojení na in-
ternetu, tak si zajisti, aby 
bylo aktivní tvé spojení 
s Pánem, což znamená 
nepřerušovat dialog, poslouchat 
ho, vyprávět mu o svých záležitos-
tech, a když nemáš jasno v tom, co 
bys měl dělat, zeptej se ho: „Ježí-
ši, co bys dělal na mém místě ty?“

Růst znamená chránit a živit to nejcen-
nější, co ti dává mládí, ale současně zůstávat 
otevřeným k očišťování toho, co není dob-
ré, a k přijímání nových darů od Boha: on 
tě volá k tomu, abys rozvíjel to, co je hod-
notné. Někdy tě mohou pocity méněcen-
nosti přivést do stavu, že nechceš vidět své 
nedostatky a slabosti, ale tím by ses mohl 
uzavírat růstu a zrání. Dovol jen Bohu, ať tě 

miluje. On tě miluje takového, jaký jsi, váží 
si tě a má k tobě úctu, a přitom ti také nabízí 
stále víc: hlubší přátelství s ním, větší hor-
livost v modlitbě, větší žízeň po jeho slově, 
větší touhu po přijímání Krista v eucharistii, 

větší chuť žít jeho evangelium, více vnitřní 
síly, větší pokoj a duchovní radost.

Připomínám ti však, že se nestaneš sva-
tým a nedojdeš k cíli tím, že budeš kopírovat 
druhé. Následovat svaté totiž vůbec nezna-
mená kopírovat jejich životní styl ani způsob, 
jakým žijí svoji svatost: „Jejich svědectví jsou 
prospěšná k tomu, aby povzbuzovala a mo-

tivovala, ale nesmíme se 
snažit je kopírovat. To by 
nás mohlo dokonce vzdálit 
od té jedinečné a zvláštní 
cesty, kterou pro nás Pán 
připravil.“Máš objevovat, 
kým jsi, a osobním způso-
bem rozvíjet svou svatost 
nezávisle na tom, co říkají 
nebo si myslí druzí. Stávat 
se svatým znamená stávat 
se plněji sebou samým, ja-
kého si tě Bůh vysnil a přál 
stvořit, a ne být něčí fo-
tokopií. Tvůj život musí 
být prorockým podně-
tem, který bude inspirací 
pro druhé, zanechá stopu 
v tomto světě, jedinečnou 
stopu, kterou můžeš zane-
chat jenom ty. Ale když se 

jen opičíš, ochudíš tento svět a také nebe 
o to, čím mu nebude moci přispět nikdo jiný 
místo tebe.

papež František
Apoštolská exhortace Christus Vivit - Kristus žije, 

odstavec 158, 161, 162.

Tisková zpráva (ČTK 14. 7. 2020) 
«Vláda podpořila senátní návrh 
ústavního zákona, který do Listiny 
základních práv a svobod zakotví 
právo bránit sebe i jiné se zbraní za 
podmínek stanovených zákonem. 
[…] Schválení se neočekávalo, 
podle podkladů pro jednání vlády 
měl kabinet dát neutrální stanovis-
ko. Podle ministryně spravedlnos-

ti Marie Benešové (za ANO) 
ministři návrh podpořili po 
bouřlivé diskusi.»

Když jsem se v sedmnácti za-
čal cítit dospělý, přestal jsem nosit 

prstýnky. Byl jsem 

chlap(ec) 
s ideálem 

spravedlivé-

ho světa před očima. Mít čisté ruce a do-
kázat prosadit spravedlnost. Ovládat zbraň 
a chránit slabší… Začal jsem se rozhlížet po 
zbrani, kterou bych mohl vlastnit.

A pak mně jeden kamarád povídá: Jestli si 
chceš zastřílet, zajdi si na střelnici. Jestli ale 
chceš nosit zbraň, pak ji musíš nejen umět 
používat, ale i být připraven ji k obraně po-
užít. Jinak ti bude nebezpečím. Ale poznáš, 
kdy ji máš použít? Kdy je její užití – možné 
zranění/zabití druhého – přiměřenou obra-
nou?

Hledal jsem jiné řešení. Začal jsem nosit 
v kapse růženec. A nejen nosit. Naučil jsem 
se ho používat, modlit se. K osobní obraně 
a velice záhy také k cíleným útokům: k do-

bývání duší. Byl jsem překvapen jednodu-
chostí obsluhy a neskutečnou účinností. 
Jistě, dost záleží také na tom, v jakých ru-

kách se taková zbraň nachází: jak se modlící 
soustředí na cíl, jak pevnou má ruku (totiž 
vůli a víru)…

Dnes netoužím mít jinou zbraň než rů-
ženec. Z domu nikdy nevycházím neozbro-
jen, a když růženec někde zapomenu, vrá-

tím se pro něj. Není to talisman, je pro mne 
tou nejsilnější pokojnou zbraní. Nedivte se. 
Když máte na své straně Pannu Marii, máte 
na své straně celé nebe.

Jestliže někteří lidé nikomu nevěří, mají 
strach o sebe a svůj majetek a necítí se bez-
pečně, pak jim pocit bezpečí nedá zbraň. 
Bezpečí, pokoj v srdci, se dá dosáhnout 
vírou, odpuštěním, smířením. To se dá vy-
prosit vytrvalou modlitbou. A to mohu po-
tvrdit, protože jako správný chlap užívám 
těžkou osobní zbraň: růženec.

Maria Panno, Královno míru, 
oroduj za nás!

VÍTE, KDO TO BYL RYTÍŘ Z DALEKÝCH 
MOŘÍ? ZA CO ZÍSKAL ČESKÝ LÉKAŘ A BOTA-
NIK JINDŘICH VÁVRA TENTO VZNEŠENÝ TI-
TUL? A KOLIK RŮZNÝCH ZEMÍ NAVŠTÍVIL? 
Dozvíte se to v jednom ze zářijových Barvínků, kte-
ré pro vás vysíláme každé úterý v 16.00 a v sobotu 
krátce po jedenácté na Radiu Proglas. Na začátku 
nového školního roku nás bude zajímat další povo-
lání – ano, hádáte správně, k rozhovoru si pozveme 
jednoho z učitelů. Budeme se ptát, jaké to je posta-
vit se před tabuli a snažit se zaujmout nás, někdy 
ospalé nebo zase příliš rozdováděné žáky. Zároveň 
vás vezmeme na malou procházku po Brně, druhém 
největším městě České republiky. Uslyšíte o slav-
ných brněnských soubojích a legendách. Poslední 
zářijové úterý bude patřit jako vždy jukeboxu – 
nechte si zahrát písničku a vyhrajte super cenu!

Osobní    ZBRAŇ 
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Zustan ONLINEo ˇ

Ahoj ministranti,
možná je snem mnohých z vás stát se youtuberem. 
Já jsem k tomu přišel „jako slepý k houslím“. V březnu, když jsme 

nemohli chodit do kostela, hledal jsem nějaký způsob, jak se dostat 
k vám. A v tom přišel nápad natáčet krátká videa k nedělním evan-
geliím. Vzal jsem to jako výzvu od Pána Boha.

Začátky byly těžké, nikdy jsem taková videa netočil. Musel jsem 
se učit improvizovat, například za stativ jsem nejprve používal no-
tový stojan, na který jsem gumičkou připevnil svůj mobil. Jako in-
spirace k názvu youtube kanálu mi posloužilo vlastní příjmení, a tak 
zdravím z Vlčího doupěte.

I ty se na tato videa můžeš podívat na Youtube pod názvem 
Vlčí doupě nebo si stáhnout stejnojmennou aplikaci, kde budeš mít 
všechna kázání na jednom místě. Najdeš tam i Soutěžní videa z Vlčí-
ho doupěte o zajímavé výhry.

Těším se na viděnou!
otec Roman Vlk

„Moje dcera odjíždí na rok do zahraničí, 
aby se zlepšila ve zpěvu.“

„To vás ale muselo stát peněz.“
„Vlastně ani ne. Na celou částku se složili 

sousedé.“

Kněz – Youtuber

Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na jedné mýtině vidí malé tábořiště 
se dvěma muži sedícími u ohně. Dopajdá se k nim a ulehčeně vydechne: „Jsem 
docela rád, že vás vidím... Před třemi dny jsem zabloudil...“

„Moc se neradujte. My jsme zabloudili před třemi týdny...“

„Potřeboval bych vybavení na hon,“ oznamuje prodavači lord Essex.
„Samozřejmě, pane, žádný problém. Takže, ve druhém patře koupíte vyba-

vení, co se týče oděvu, ve třetím získáte všechno od zbraní. No a až se budete 
vracet z honu, můžete v přízemí nakoupit zvěřinu.“

„Slyšel jsem, že se vaše dcera chce stát rockovou zpěvačkou. Jaké má úspěchy?“
„Zatím obrovské, už jsme koupili lacino dvě sousední chalupy!“

„Zítra večer na koncertě budu hrát jen a jen pro tebe,“ říká houslista své 
dívce. „To je od tebe hezké. Ale nezoufej, třeba tam přijde i někdo další,“ utěšuje 
ho dívka.

„Máte barevné televize?“
Prodavač odpoví: „Ano, máme.“
Zákazník: „Tak mi dejte červenou!“
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