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Svatý Pavel bude později znám 
jako „apoštol pohanů“. On, který 
byl farizejem přísně dodržujícím 
Zákon! Zde je paradox: Pán vkládá 
svou důvěru právě v toho, kdo ho 
pronásledoval. Stejně jako Pavel 
i každý z nás může v hloubi svého 
srdce slyšet hlas, který mu říká: 
„Důvěřuji v tebe. Znám tvou mi-
nulost a beru ji společně s tebou 
do svých rukou. I když jsi byl čas-
to proti mně, volám si tě a dělám 
z tebe svého svědka.“ Božská logi-
ka může z nejhoršího pronásledo-
vatele udělat velkého svědka.

Vstaň a dosvědčuj!
Přijímáním nového života, který je nám 

dán při křtu, rovněž přijímáme poslání od 
Pána: „Budeš mým svědkem!“ Je to poslání, 
kterému se máme věnovat, a to působí v ži-
votě člověka změnu.

Kristovo pozvání adresované Pavlovi je 
dnes určeno každému z vás mladých lidí: Vstaň!

Nemůžeš zůstat ležet na zemi, abys 
„plakal nad sebou samým“, ale čeká tě po-
slání! I ty můžeš být svědkem skutků, které 
v tobě začal konat Ježíš. Proto ti ve jménu 
Krista říkám:

– Vstaň a vydávej svědectví o své zkušenos-
ti slepce, který se setkal se světlem, uviděl 
Boží dobro a krásu v sobě, v ostatních i ve 
společenství církve, jež překonává veškerou 
samotu.
– Vstaň a vydávej svědectví o lásce a úctě, 
kterou lze nastolit v lidských vztazích, v ro-
dinném životě, v dialogu mezi rodiči a dětmi 
i mezi mladými a starými.
– Vstaň a ochraňuj sociální spravedlnost, 

pravdu a čestnost, lidská práva, pronásle-
dované, chudé a zranitelné, ty, kteří nemají 
ve společnosti žádný hlas, a přistěhovalce.
– Vstaň a buď svědkem nového způsobu vi-
dění, který ti umožní dívat se na stvoření 
očima plnýma úžasu, umožní ti poznat Zemi 
jako náš společný domov a dodá ti odvahu 
k obraně integrální ekologie.

– Vstaň a buď svědkem toho, že ztroskota-
né životy lze znovu postavit, že lidé v duchu 
již mrtví mohou být vzkříšeni, že zotroče-
ní lidé se mohou znovu osvobodit, že srdce 
utlačovaná smutkem mohou znovu nachá-
zet naději.
– Vstaň a radostně dosvědčuj, že Kristus 
žije! Rozšiřuj jeho poselství lásky a spásy 
mezi svými vrstevníky, ve škole, na univer-
zitě, v práci, v digitálním světě i všude jinde.

Bůh a církev vám důvěřují 
a ustanovují vás za svědky pro 
mnoho dalších mladých lidí, 
které potkáte na „cestách 
Damašku“ naší doby. Neza-
pomeňte: „Zakusil-li někdo 
skutečně Boží lásku, která 
je jeho spásou, nepotřebuje 
moc času k přípravě na její 
hlásání, nemůže čekat, že se 
mu dostane mnoha předná-
šek či dlouhého poučování. 
Každý křesťan je misionářem, 
nakolik se setkal s Boží láskou 
v Ježíši Kristu“.

Papež FRANTIŠEK

Poselství Svatého otce Františka 
ke 36. světovému dni mládeže.

Celé papežovo poselství 
mladým lidem si můžeš stáh-
nout pomocí QR kódu.

Zas budou Vánoce. Duchovní přípra-
va je v plném proudu. Před svátky 
zpytuji svědomí důkladněji, abych se 
dobrou svatou zpovědí připravil na 
přijetí betlémského Dítěte do svého 
srdce. Je to nepochopitelné, že se ne-
konečný Bůh stal malým bezbranným 
dítětem. A ještě nepochopitelnější je, 
že Herodes, ten krutý král nechá po-
bít tolik dětí – malých, chudých, ne-
vinných – jen ze strachu. (To všechno 
mi hlavou běží, když zpytuji svědomí.)

Mám vztek na Heroda pro zlo, které konal. 
Mám vztek ale i na sebe, že jsem zase ne-
dostál svému jednoduchému předsevzetí od 
poslední zpovědi. Nejradši bych do všeho 
kopl, něco rozbil, dal průchod svému hně-
vu… nebo vzteku?

Nedávno jsem slyšel mladého obra (no, 
byl o hlavu vyšší než já), jak říkal, že ho 
občas popadne vztek a něco rozbije nebo 
někoho uhodí, ale že se s tím léčí, chodí 
k psychologovi a že na uklidnění bere ně-
jaké prášky. V duchu jsem se podivil (nahlas 
ne, vždyť byl větší) a jen řekl „hmm, aha“.

Je nekontrolovaný hněv a vztek psychic-
ká nemoc? Nebo je to hřích? Hřích je pře-

ce mé rozhodnutí. Nechci konat to, co po-
znávám jako správné, nebo nebojuji se zlem 
a pak dělám zlo.

Nepopírám, že ke zklidnění mohou po-
moci léky a že i pohovor s psychologem 
může prospět. Ale není častěji vztek a fru-
strace důsledkem nereálných očekávání, 
sebepřeceňování, nebo naopak podceňová-
ní… prostě nedostatkem pokory přijmout 
sebe a svět takový, jaký je? Bůh nezničil svět 
plný hříchu hněvivým úderem (a byl by to 
hněv spravedlivý!), ale stal se člověkem, lid-
skou bídu nesl a vynesl až na kříž, kde se pro 
můj vztek nechal ukřižovat.

Zpytuji svědomí a těším se na Vánoce. 
Vztek mě opustil a zase mám chuť se prát se 
svými slabostmi. Nejsem na ně sám. Usmívá se 
na mne malé betlémské Dítě – Bůh mě má rád.

Maria Panno, rodičko Boží, oroduj za mne!
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V prosincovém magazínu Barvínku se můžete 
těšit na první díl zbrusu nového miniseriálu Sva-
tí 20. a 21. století. Zahájíme ho povídáním o sv. 
Matce Tereze, humanitární pracovnici a řeholni-
ci albánského původu, která se stala zakladatel-
kou a první představenou řádu Misionářek lásky.

Následující úterý se vydáme se svatou Lucií do 
zasněženého Švédska a 28. prosince stylově osla-
víme i nový kalendářní rok, a to Silvestrovským 
Barvínkem. Těšit se můžete na pohled do zákulisí 
i na to nejlepší z Barvínků roku 2021.
Barvínek naladíte každé úterý od 16 hodin, v so-
botu v repríze krátce po 11. hodině a poslouchat 
můžete taky kdykoliv v našem audioarchivu.

Baví se dva malí 
kluci:
„Půjdeme dnes 
stavět sněhuláka, 
když je tolik sně-
hu?“
„Ne, musím po-
máhat tatínkovi 
s mým úkolem do 
matematiky.“

Máma ukazuje 
svému synovi, 
jak si zapnout zip 
u zimní bundy.
„Tajemství je 
v tom,“ říká, „že 
ta levá část dole 
musí zapadnout 
do té pravé před-
tím, než vyjedeš 
zipem nahoru.“
Chlapeček se na 
ni zmateně po-
dívá: „A proč to 
musí být tajem-
ství, mami?“

Pepíček volá ra-
dostně na tatín-
ka:
„Tati, já už umím 
psát!“
„A co jsi napsal?“
„To nevím, ještě 
neumím číst!“
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