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Ježíš si od každého mladého člověka přeje 
především jeho přátelství. Rozhodnout se pro 
toto přátelství je základem pro všechna dal-
ší rozhodnutí. V rozhovoru zmrtvýchvstalého 
Pána s jeho přítelem Šimonem Petrem zazně-
la důležitá otázka: „Šimone, synu Janův, mi-
luješ mě?“ (Jan 21, 16). To znamená: Miluješ 
mě jako přítel? Poslání, které Petr přijímá, to-
tiž pást Ježíšovy ovce a beránky, bude stále 
ve vztahu k této nezištné lásce, k této lásce 
založené na přátelství.

Nehledej 
aplikaci 
v cloudu!

V říjnu se v Barvínku ohlédneme za Letní povídkovou soutěží Barvínku z roku 2020: Napiš 
povídku – Staň se rozhlasákem!

Mladé talentované spisovatelky a dvě ze tří výherkyň, Inuš a Martina, nás v rámci výhry navštívily 
na konci letošního srpna v brněnské redakci Radia Proglas na Olomoucké 7 a na vlastní kůži zažily, 
co všechno obnáší práce v rádiu. A co víc, své autorské povídky měly možnost načíst přímo v jednom 
z našich studií. Rozhovor s nimi o tom, jaké to je stát se na den rozhlasákem, a ukázky z jejich poví-
dek uslyšíte v říjnovém magazínu Barvínku 5. 10. od 16 hodin. Celé povídky odvysíláme další úterý 
12. října v 16.00. V souvislosti se změnou programu v měsíci září bude 19. října odvysílán díl s her-
cem Jaroslavem Tomášem, kdy společně s ním nahlédneme za oponu brněnského divadla Polárka. 
V Jukeboxu Barvínku budeme opět společně s vámi vybírat písničky podle vašeho gusta a soutěžit 
o hodnotnou cenu! Nezapomeňte si nás proto naladit v úterý 26. 10. od 16 hodin.

Na vaše telefonáty se těší Verča, Gabča a Štěpánka
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A je-li třeba uvést nějaký opačný pří-
klad, vzpomeňme si na bezvýsledné se-
tkání Pána s bohatým mladým mužem. To 
nám jasně ukazuje, že ten mladík nedbal na 
Pánův láskyplný pohled (srov. Mk 10, 21). 
Odešel smutný, protože poté, co uposlechl 
dobré vnuknutí, nedokázal opustit svůj ve-
liký majetek (srov. Mt 19, 22). Propásl příle-
žitost k přátelství, které mohlo být skuteč-
ně veliké. A my nevíme, kým se tento mla-
dý muž, na kterého Ježíš s láskou pohlédl 
a kterému podal ruku, býval mohl stát pro 
nás a co mohl vykonat pro lidstvo.

Vždyť život, který nám Ježíš dává, je 
příběh lásky, životní příběh, který se chce 
propojit s naším životem a zapustit kořeny 
do půdy každého z nás. Tento život není ně-
jaký záchranný program, který visí v cloudu 
a čeká na to, až si ho někdo stáhne, ani ně-
jaká nová aplikace, kterou člověk musí obje-
vit, nebo nějaké cvičení na způsob techniky 
mentálního seberozvoje. A tento život už 
vůbec není nějaký tutorial, návod na vyhle-
dávání nejnovějších zpráv.

Záchrana, kterou nám nabízí Bůh, je po-
zvání k účasti na love story, která se spo-
juje s našimi osobními příběhy; ona žije dál 
a chce se zrodit mezi námi, abychom moh-
li přinášet užitek takoví, jací jsme, kdekoli 
jsme a s každým člověkem kolem nás. Tam 
přichází Pán, aby sázel a aby sám byl zasazen.

PaPež František
Apoštolská exhortace Kristus žije 250–252

„Markétko, proč tvá mladší sestra pláče?“ 
ptá se teta neteře.

„Protože jsem jí pomáhala.“
„Pomáhala? A s čím?“ ptá se dál teta.
„Pomáhala jsem jí sníst čokoládu.“

V divadle o přestávce se ptá dáma pána, kte-
rý sedí za ní:

„Nevadí vám péro na mém klobouku?“
„Vůbec ne, ustřihl jsem ho už na začátku 

prvního dějství.“

Paní učitelka jde s třídou na vlastivědnou 
procházku lesem. Tu vidí ohryzaný stromek 
a ptá se: „Můžete mi říct, kdo tohle udělal?“

„To my ne, to byl určitě někdo z béčka.“
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Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín jsou místa, která ve dnech 12. 
až 15. září navštívil papež František. Setkal se nejen se zástupci 
státu a církve, ale navštívil i nechvalně známé sídliště Luník IX. 
v Košicích, kde přátelsky pohovořil se zástupci místní romské 
komunity. Na košickém stadionu vystoupil před dvaceti pěti tisíci 
mladými lidmi, ke kterým promluvil především o lásce.

Když sníte o lásce, říká papež František, nevěřte na zvláštní efekty, věřte v to, 
že každý z vás je jedinečný. Sněte o kráse, která přesahuje zdání a trendy. Sněte 
beze strachu o tom, že založíte rodinu, o narození a výchově dětí, o tom, že strá-
víte svůj život sdílením všeho s druhým člověkem, který se nestydí za vaše slabos-
ti, protože je s vámi, který vás přijímá a miluje, který vás miluje takové, jací jste.

Celá návštěva byla pojata v duchu hesla S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem. 
Papež nás vyzývá, abychom upřeli pozornost na otcovské srdce svatého Josefa, 
jehož příklad nás zve k obrácení se k Ježíši a jeho hledání v každodenním životě.

Papež František na SlovenskuPapež František na Slovensku

Zbyněk Pavienský

Po prázdninách ve škole.
„Tak co, prožil jsi zajíma-

vé prázdniny?“ ptá se učitel 
Ferdy.

„Ano, pane učiteli, ale 
ne tak zajímavé, abych o nich 
mohl napsat slohovou práci.“

Kvalifikace (z latinského qualis 
=jaký, a facere=činit) znamená 
ohodnocení, posouzení, zjiště-
ní způsobilosti. Pokud se jedná 
o kvalifikaci osoby (v personalisti-
ce), je to schopnost vykonávat urči-
té povolání, případně též vyjadřuje 
stupeň vzdělání nebo odborné pří-
pravy (tolik slovníková definice).

Chci být dobrým křesťanem, chci být 
svatý! Dá se k tomu získat kvalifikace? 
A kde? Co je třeba umět, znát? Jaké schop-
nosti mít? Je to snad perfektní znalost Pís-
ma svatého a katechismu? Časté chození do 
kostela, bezchybné ministrování? Nebo to 
jsou hodiny v modlitbách na kolenou? 

Podívej, jaké lidi si volí Kristus. Ne-
jsou to žádní učenci, o jejich schopnostech 

a zbožnosti mnoho nevíme. Prostě si zavolá 
ty, které chce, aby byli s ním, a oni k němu 
přijdou, a On je ustanoví apoštoly 
(srov. Mk 3, 13–14).

Je jediný požadavek, který je kvalifikuje: 
aby na Ježíšovo volání přišli a byli s Ním. Je 
to jejich láska, kterou se snaží odpovídat na 
Lásku, kterou je Ježíš miluje. A po celý zby-
tek života se pak snaží být této Lásce (lásce 
Boží) věrní.

Je to jednoduché. První krok dělá Bůh, 
my „jen“ odpovídáme. Rozmlouvat s Ním 
znamená, že se modlíme. Být s Ním, dotý-
kat se Ho, znamená žít ze svátostí. A růst 
v lásce? To je milovat bližního.

Tak se snaž nikdy nevypadnout z kvali-
fikace!

Maria, Panno věrná, oroduj za nás!

Kvalifikace
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