
…z ovoce Ducha

„Potřebuju námět na úvahu,“svěřuji se Lidušce při společné 
cestě na oběd. Krátkou chvíli přemýšlí. „Sprchy,“ zasměje se na-
konec. „Cestu k nim si plánuju na dvě hodiny. Jednak proto, že 
se většinou projdu celým Žďárem, přičemž dvakrát zabloudím,
a pak - po cestě potkáš tolik známejch, že je prostě nemůžeš obe-
jít beze slova. Potom přijde ta sprcha. Studená. Ledově ledová. 
Tak akorát na infarkt. A ty tam stojíš a leješ ji na sebe s pocitem, 
že aspoň umřeš čistá.“

„Použít by se to dalo,“ řekne mi Jayna, když si k ní přijdu pro 
radu. „Jenže to chce nějakej kontext. Co třeba zpověď? Ta by k té 
sprše sedla,“ nadhodí. Zpověď, která dělá problémy mně, tobě, 
jemu, jí… dokonce i kněžím, jak nás ujistil P. Tomáš Hoff man 
při ranní modlitbě. 

Svou cestu ke zpovědi obvykle plánuju celé dny, které se rychlostí 
světla přelévají v týdny. A z týdnů už není daleko k měsícům. 
Hrůza. Po té dlouhé cestě s mnoha odbočkami také potkávám 
známé. Dělí se na ty, kteří u zpovědi právě byli a na ty, kteří se 
k ní chystají. Je třeba zmínit, že mezi těmito skupinami funguje 
čilý proces neustálé přeměny jedněch v druhé. Proces o takové 
intenzitě, že se vlastně dá mluvit už jen o jediné skupině. Skupině 
chybujících lidí. A pak jděte ke zpovědi, když víte, že tam na vás 
čeká studená sprcha (jejíž kapky sestávají z lítosti, studu a také 
sebelítosti) a že tam stejně za chvíli budete muset znovu. 

„Nebojte se dělat špatná rozhodnutí,“ povzbuzuje vás potom
P. Marek Orko Vácha na přednášce. Samozřejmě nás tím nena-
bádá, abychom se úmyslně rozhodovali špatně. Jen připomíná, 
že i špatnou volbou rosteme. To se to řekne, špatná volba, když za 
každou z nich vidíte další zdlouhavou cestu ke sprchám s dalšími 
zastávkami, zpožděními a odklady. Na druhou stranu vnímáte 
silnou touhu po očistě. 
Ano, sprchy jsou dale-
ko. Ano, po cestě zase 
třikrát zabloudíte. Ale 
nakonec tam stejně 
znovu stojíte a lejete 
na sebe proud studené 
vody s pocitem, že as-
poň umřete čistí. A to, 
mezi námi, není vůbec 
málo.             hAn

Připadám si tady jako v zeli-
nářství. Na pódiu se neustále 
mluví o ovoci, na páskách na 
rukou se píše o ovoci, když se 
odchází z programu, někdo 
nám tam neustále vnucuje 
nějaký Kompot. Tiskový tým 
zvolil velice výstižný název 
svého vševědníku. Proč? 

Ovoce uchováváme různými způsoby. Nejbezpečnější 
je hned je sníst, protože tak
máte jistotu, že už vám je nikdo nevezme. 

Moudré je uchovat ovoce i na časy, kdy nebude. Není 
nad to připomenout si v mrazivém lednovém dni nad 
skleničkou (myslím skleničkou kompotu) sladké letní 
parno. Jedná se o ekonomickou poučku z dob Jose-
fa Egyptského: Nesežer všechno hned, nech něco na 
dobu, až bude hůře. Z hlediska uchovávání ovoce se 
tak nabízí dva způsoby. V prvním případě se kousky 
ovoce rozvaří a slijí do jedné viskózní kapaliny - mar-
melády. V ní každý kousek chutná naprosto stejně. 
Nebo je druhá možnost - kompot. Každý kousek ovo-
ce zůstane tím, čím je. Nic se nerozvařuje, nemixuje, 
broskev zůstává broskví, meruňka meruňkou a kokos 
kokosem. A když jej konzumujeme, rozeznáváme, zda 
koušeme do třešně nebo švestky. 

Mnozí, se kterými jsem se před setkáním bavil, říkali, 
že do Žďáru nepojedou, protože nemají rádi masové 
akce, při nichž se z lidí stává marmeláda, homogenní 
beztvarý dav, ve kterém nerozeznáme jedny od dru-
hých. Já mám pocit, že spíš tvoříme kompot, který je 
plný originálních lidí, kteří drží pohromadě, ale záro-
veň každý zůstává tím, kým je. 

Buďme každý z nás originálem, buďme každý z nás 
sám sebou! Každý z nás nosí v sobě alespoň něco je-
dinečného, co nikdo jiný na světě nemá. Buďme směsí 
originálních chutí. Buďme kompotem!

Luděk Strašák, redaktor Rádia Proglas

Plátek Celostátního setkání mládeže Žďár nad Sázavou 2012

ÚVODNÍK

BUĎME KOMPOTEM!
ÚVAHA

MYTÍ - ZÁKLAD BYTÍ
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Na přání samotných účastníků (zejmé-
na skrz stránku Žďár 2012 na sociál-
ní síti Facebook) i pro vlastní přehled 
jsme se rozhodli vytvořit další infogra-
fi ku, tentokrát o všech, kdo se setkání 
účastní. Počítali jsme tedy „normální“ 
účastníky, kteří přijeli na setkání do 
pátku 17. srpna, i přípravný tým.  

Samotná čísla mluví dost jasně. Na 
setkání se pohybuje úctyhodných
6 000 lidí, rozložených do různých vě-
kových kategorií, kteří přijeli ze všech 
koutů Česka. Za upozornění ale stojí 
i několik dalších údajů, které se do
infografi ky nevešly. 
• Úplně nejstarším účastníkem se-
tkání je otec Josef z Plzeňské diecéze, 
který dorazil navzdory požehnanému 
věku 84 let. Naopak nejmladší nahlá-
šenou účastnicí je teprve devítiměsíč-
ní holčička Magda. 
• Nejvíce vás doputovalo z Olomouc-
ké arcidiecéze, na druhém místě je 
Diecéze brněnská. O třetí místo vel-
mi těsně bojovaly diecéze dvě: Ost-
ravsko-opavská a Královéhradecká. 
Po prvním počítání jsme už málem 
Čechy prohlásili za krajinu zájem ne-
projevujících ateistů, protože Slezané 
válcovali Hradec. Při druhém pře-
počtu nás nicméně Hradečáci mile 
překvapili narůstajícím množstvím 
přihlášených, což vyústilo až v jejich 
třetí příčku na pomyslném stupni ví-
tězů. 
• Ohledně doslechu o setkání suve-
rénně vítězí osobní vztahy nad tak 
zvaně umělými. Nejčastěji jste uvá-
děli, že jste se o setkání dověděli od 
kamarádů, kněží či rodiny. Až na 
dalších místech, s o poznání nižším
počtem procentuálních bodů, se 
umístily weby, sociální sítě, média
a plakáty.      
• Celkem jsme měli možnost navští-
vit téměř 90 přednášek a workshopů, 
13 koncertů, divadelních představení 
a muzikálů, 23 sportovních aktivit
a 5 sociálních zařízení.
• Do redakce tiskového týmu se do 
uzávěrky tohoto čísla sešlo celkem
42 hlášek posílaných od účastníků 
esemeskami během celého setkání.    

mai

INFOGRAFIKA

O NÁS PRO NÁS
ANEB ANALYZOVALI JSME

ÚČASTNÍKY SETKÁNÍ
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Ve svém týmu měla Klára Vojtková 
dvacet pomocníků, ale během sobot-
ní pouti bude koordinovat 65 zasta-
vení, na kterých se vystřídá více než 
150 dobrovolníků. K číselnému vý-
čtu je nutné zařadit také 85 tvůrců, 
kteří jednotlivá zastavení připravili. 
“Chtěla bych, aby se sobotní odpole-
dne stalo svobodnou nabídkou. Jak 
už ve směru výběru cesty, ale také 
po stránce samostatného rozhodnu-
tí se o tom, jaký čas na jednotlivých 
zastaveních každý stráví,” přeje si 
Klára. Každý má být pánem svého 
času a pokusit se jej využít co nej-
hodnotněji.

Co se skrývá pod slovy “sobotní 
pouť“?
Pouť je zaprvé cesta. Cesta po 
Žďáru a jeho nádherném okolí. 
Ale zároveň je na každé cestě ně-
kolik zastavení. Oslovili jsme řadu 
tvůrců, organizací, umělců, učitelů, 
herců, malířů, sochařů a poprosi-
li je, aby vytvořili zastavení, které 
by svědčilo o jejich vztahu k Bohu 
právě skrze způsob projevu, který 
užívají denně. Odezva byla různá. Nakonec se však zapojilo 
více než 85 umělců a někteří z nich dokonce přímo přijedou 
do Žďáru. Nechceme však, aby pouť byla lunapark nebo něja-
ký veletrh. Ale aby lidé každé zastavení mohli prožít a nechali 
se jím zasáhnout. 

Jakým způsobem jste vytvářeli jednotlivé poutní trasy?
Aby pouť oslovila všechny kategorie, přistoupili jsme k vytvo-
ření několika doporučených věkových skupin. Ty jsme rozdě-
lili podle odborných psychologických posudků a na základě 
statistik z minulých setkání jsme odhadli počet cest pro jed-
notlivé věkové kategorie. 

Jak jste do své práce nechali “mluvit” Ducha Svatého?
Na nás stála jakási koncepce. Snažili jsme se o vyváženost 
témat a žánrů na každé trase. Ale samozřejmě jsme se mu-
seli podvolit prostředí, ve kterém se vše koná. Některá místa 
potřebovala interiéry, jiná specifi cký terén. To všechno byla 
taková matematika. A já doufám a věřím, že Duch Svatý tuto 

naši práci požehná, protože ve výsledku rozhození zasta-
vení nebylo úplně podle našich představ. Museli jsme se 
podvolit mnoha dalším kritériím. Věřím, že právě ta kri-
téria jsou mimo nás. Že to je ten zásah shůry.

Myslíš si, že je sobotní pouť ojedinělou akcí také po 
umělecko-kulturní stránce?
Na čtyři a půl hodiny bude v provozu 65 zastavení od 
85 tvůrců. Některé vystavené objekty jsou připravené

a navržené právě pro to mís-
to, na kterém budou stát.
A dva exponáty zůstanou ve 
Žďáře déle než jen na sobot-
ní pouť. Já osobně si mys-
lím, že je to ojedinělá akce. 
A to i tím, že na rozdíl od 
festivalů, které by to mohlo 
připomínat, má vše něja-
kou, doufáme, že s Boží po-
mocí vystavěnou, koncepci.

Je lepší se vydat na cestu sa-
mostatně nebo ve skupině? 
Máme připravenou jednu 
cestu, kterou jsme nazvali 
“tichou”. Je to cesta číslo 11 
a je speciálně určená těm, 
kteří by si pouť chtěli užít ne 
ve velkém davu či ve velké 
skupině. Ale i zastavení na 
této cestě jsou stejně divoká 
a jásavá jako na jiných tra-
sách. Pokud člověk vyrazí 
ve skupině, tak bychom byli 
rádi, aby je i cesta mezi jed-
notlivými místy motivovala 
k tomu, aby spolu sdíleli zá-

žitky z navštívených zastavení.

Proč by se člověk neměl bát vyrazit i na delší trasy?
Čím delší cesta, tím uvidíte hezčí přírodu mimo město. 
Jedna vede ke krásnému lomu nebo k jezeru. Jsou to 
opravdu nádherná místa, proto jsme se rozhodli je zařa-
dit, přestože jsou poměrně daleko.

Co budeš během zítřejší poutě dělat ty?
Já asi budu viset na telefonu někde na ústředí a budu ladit 
případné nejasnosti. A pokud žádné nejasnosti nebudou, 
tak se s telefonem po kapsách pokusím vyjet a vidět ale-
spoň část zastavení.

Co si z půlroční přípravy sobotní pouti odnášíš?
Já doufám a věřím, že mě ten půlrok změnil. Protože
s prací, která se zdá být tak nějak hmatatelněji pro Pána 
Boha, roste chuť. Ve chvíli, kdy člověk pro Pána Boha 
více dělá, tak po Něm více touží. A to je zjištění, které si 
čím dál více uvědomuji i během tohoto týdne.              JK

ROZHOVOR

KLÁRA VOJTKOVÁ

PRACÍ PRO BOHA PO NĚM

VÍCE TOUŽÍM
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INFORMACE

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE

INFORMACE

POUŤ RODIN A POUTNÍ

KATECHEZE PRO MLADÉ

Přinášíme vám český text poselství papeže Be-
nedikta XVI. u příležitosti konání Celostátního 
setkání mládeže a Pouti rodin ve Žďáře nad 
Sázavou.

Praha, 10. srpna 2012

Otec kardinál Dominik Duka, OP dnes pro-
střednictvím Apoštolské nunciatury v Praze 
obdržel toto poselství Svatého otce pro účast-
níky pátého Celostátního setkání mládeže ve 
Žďáře nad Sázavou.

Jeho nejdůstojnější eminenci
panu kardinálovi Dominiku Dukovi, OP
arcibiskupovi pražskému – Česká republika

Při příležitosti pátého celostátního setkání mládeže, které má 
jako motto větu „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ 
(Gal 5,22) a které se koná ve Žďáru nad Sázavou v rámci 

Informace o pouti jsou v programovém průvodci na straně 
107 a následujících.
S sebou přibalte pití. Voda u hlavního pódia je pitná.
Na začátku každé trasy dostanete průvodní list s mapou vy-
brané cesty a údajích o tvůrcích a zastaveních na cestě.
Cesty jsou značené fáborky, barvou a číslem cesty. Na kompli-
kovaných místech vám poradí pořadatelé.

Doporučení k Poutní katechezi pro mladé:
Abyste si cestu co nejvíce užili, doporučujeme vám si vybrat 
trasu podle věku a délky ze stran 108 – 109 v programovém 
průvodci.
Cesty a jejich zastavení jsou otevřeny od 13.30 do 18.00.

Doporučení pro rodiny a manžele k Pouti rodin:
Každá rodina dostane tašku, ve které najde programo-
vého průvodce.
Pro rodiny jsou od 13.00 připraveny celkem tři cesty. Cesta
č. 6 má začátek u hlavního pódia. Trasy 7 a 8 na parkovi-
šti před Tokozem v blízkosti Kláštera.
Je také možnost vyjít na cestu pro manžele, trasa č. 3,
a využít služby hlídání dětí v prostoru kláštera. Pro děti 
je připraven bohatý program. Je zde umístěn i koutek pro 
maminky na přebalování a kojení.
Po příchodu z poutní cesty máte možnost navštívit kul-
turní program v areálu Kláštera: komentovaná prohlídka 
baziliky (od 13.30), fotografi cká výstava Jindřicha Štreita 
“Brána naděje” (ve sklepení konventu), vystoupení schol 
(od 14.00) a divadelní představení “Princeznin inzerát” 
(od 14.30).
Zakončení Pouti rodin s biskupem Mons. Vojtěchem Ci-
krlem je na pódiu v Klášteře v 15.30.

příprav na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Me-
toděje na Velkou Moravu, se Svatý otec Benedikt XVI. 
obrací se svým srdečným pozdravem a přáním všeho 

dobrého k organizátorům a ke 
všem účastníkům této události. 
Papež vyjadřuje živou radost
z této prozíravé iniciativy. Přeje 
si, aby se upevňovalo povědo-
mí duchovních hodnot, které 
formovaly myšlení, umění 
i kulturu českého národa,
a tím se křesťanské svědectví
v rozličných prostředích dneš-
ní společnosti stalo pronika-
vější.

Jeho svatost ze srdce rád uděluje Vaší eminenci, zúčast-
něným nejdůstojnějším biskupům, kněžím, řeholníkům 
a řeholnicím, přítomným rodinám a zvláště všem milým 
mladým lidem apoštolské požehnání přinášející pokoj
a duchovní horlivost, a na přímluvu Panny Marie, Matky 
církve, vyprošuje hojnost nebeských darů.

kardinál Tarsicio Bertone, státní sekretář Jeho svatosti.

!!!

!!!
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ANKETA

ÚROVEŇ SETKÁNÍ

JE MIMOŘÁDNÁ, ŘÍKAJÍ

BISKUPOVÉ

Celé setkání jsme do anket zapojovali vás. Ptali jsme se příprav-
ných týmů na jiné přípravné týmy, účastníků na jejich vybavení 
a Informací (nejen) na Karla. Proto se teď obracíme na otce 
biskupy, kterými se to tady v posledních dnech jen hemží:
1. Jaký zážitek Vámi během setkání nejvíce pohnul?
2. Jak může setkání pomoci mladým nebo rodinám k přípravě 
na cyrilometodějské jubileum, které budeme slavit příští rok? 

Mons. Jan Graubner
1. Mimořádným zážitkem je celá atmosféra, ve které se setká-
ní prožívá. A musím říci, že z toho mám opravdu radost. Se-
tkal jsem se s řadou mladých, kteří mají hezky otevřené srdce 
pro Boha. To mi dává naději.
2. Cyrilometodějské jubileum pro nás bude mít význam, když 
víru, kterou nám bratři ze Soluně přinesli, budeme dobře žít
a předávat dál. Myslím, že zdejší setkání může dobře posloužit 
k tomu, aby se v řadě srdcí rozhořela víra. 

Mons. Dominik Duka
1. Zapůsobilo na mě včerejší pozorné naslouchání rodičům 
Chiary Luce. Byl jsem příjemně překvapen, protože je to 
dlouhá výpověď, která není zrovna „módní“, spíš vážná. 
2. Jubileum chápeme nejenom jako to, že přišli, ale také jako 
křest našeho národa a položení základů náboženské, kulturní 
a státoprávní instituce. Jestliže to mládež přijme, a podaří se 
nám doopravdy ono velké setkání představitelů křesťanských 
církví na Velehradě, tak to bude velice důležité. Věřím, že prá-
ce, kterou představuje toto setkání, se může také zúročit.

Mons. Vojtěch Cikrle
1. Velmi se mi líbilo svědectví Marušky Slavíkové, protože ji 
znám a vím, že je to pravda.
2. Cyrilometodějské jubileum je něco hodně širokého, má nás 
disponovat pro život z víry. Toto setkání je úžasné v tom, že 
dělá to samé u mladých lidí. Mám z toho ohromnou radost.

KŘESŤANSKÝ KOMUNITNÍ

WEB SIGNÁLY.CZ

Mons. Pavel Posád
1. Zaujala mě úžasná pokojná atmosféra, která tu panuje. 
Hodně mi to připomíná světové setkání v Madridu. Zdá 
se mi, že úroveň setkání je mimořádná, a že to je prá-
vě dar Ducha svatého, o kterého tady jde. Zajímáme se
o plody Ducha - lásku, radost a pokoj. Myslím, že jsou 
tady hmatatelné. A to mě zaujalo: když my se zajímáme 
o Ducha svatého, on se zajímá o nás.
2. Připravujeme se na výročí už třetím rokem. Toto se-
tkání je toho významným prvkem. Bezpodmínečně 
musí přinést plody, protože nelze skrýt světlo lampy, 
nelze skrýt město ležící na hoře. Je to nepřehlédnutel-
né dobro, které se samo sebou šíří, což je velmi důležitý 
krok v přípravě na jubileum.

Mons. Ladislav Hučko
1. Zatím nebylo moc příležitostí k nějakým zážitkům. 
Ale celkový dojem je velmi dobrý. Setkání se mi zdá ta-
kové kompaktní. Mladí vědí, proč sem přišli a co je čeká. 
Nejsou jenom pasivní přijímatelé, ale i aktivně reagují
a odpovídají. Přijímají modlitby, duchovní programy
a poselství, kterých se jim dostává.

Mons. Karel Herbst
1. Nejvíc to, že jsem viděl o generaci mladší lidi. Jejich 
přítomnost zde mi dělá velikou radost, protože se nás 
stále někdo snaží přesvědčit, že víra v našem národě vy-
hasíná. A já díky setkání a mladým vidím, že tomu tak 
úplně není. Oni budou poslové lásky. Dokud náš národ 
bude mít takové lidi, bude to dobré.

hAn, JK, LuP, mai

tvořen již více než 24 400  mladými křesťany

Objednej si požďárská média ještě tady ve Žďáru!

Průběh 5. celostátního setkání mládeže zachytí:

Kniha – dojmy, zajímavosti, výběr katechezí a pro-
mluv, kronika setkání, fotky, to nejlepší z Kompotu 
CD – výběr těch nejlepších písniček a promluv bis-
kupů
DVD – fi lm o zákulisí a průběhu setkání

Balíček s knihou, CD a DVD si můžeš objednat pří-
mo zde ve Žďáru na Infostánku za zvýhodněnou cenu 200 Kč. Objednáv-
kový list najdeš na str. 133 ve svém Programovém průvodci účastníka.

 mak
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FOTOSTRANA

OHLÉDNUTÍ ZA

CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ

MLÁDEŽE
Setkání je skoro za námi, a proto je na čase trochu bilancovat. 
K tomu vám může pomoci například i následující „fotoohléd-
nutí“ za společně strávenými chvílemi. Jdeme na to!

Ve Žďáře byli po nějaké době opět k vidění téměř všichni bis-
kupové českých a moravských diecézí.

Aby to ofi ciálním fotografům setkání nebylo líto, zařazu-
jeme jednu fotografi i, na které jsou v kompletním složení. 
Otázkou zůstává, kdo tento snímek pořídil. Že by Karel?

Kolega Karel, který měl informace ve Žďáře původně hlá-
sit, je až doposud nezvěstný, a tak na sebe museli vzít 
odpovědnost Honza s Pepou.

Velký vyřezávaný kříž vztyčili vybraní mladí z řad účast-
níků symbolicky až na začátku samotného setkání.

Jednu z přednášek měl i známý maskér a kadeřník herců
a celebrit, jáhen Jan Špilar. Tentokrát na téma: „Dlouhá suk-
ně, bledá líčka, tak se pozná katolička. Anebo je to jinak?“

Důležitou složku každého setkání mládeže tvoří i řeholníci. 
Na CSM ve Žďáře se podíleli například i na provozu baru 
BarBar.

Na shledanou 
na dalším
setkání



?
… ROZHOVOR

 JAN HEJTI ŠEDO

INTERNETOVÉ NOVINKY 
KATOLICKÉHO TÝDENÍKU

Jedním z mediálních partnerů CSM je Katolický týdeník. Právě 
v těchto dnech připravuje nové webové stránky. Na co se může-
me těšit, jsme se zeptali Honzy Šedo alias HejTiho, který Kato-
lickému týdeníku pomáhá s moderními 
technologiemi.

V čem se bude nový web lišit od sta-
rého? 
Hlavními novinkami bude možnost 
přečíst si celé číslo v elektronické po-
době a několikaletý archiv všech čísel 
včetně příloh. Jednotlivá čísla půjdou 
koupit přes SMS. Modernější bude 
také design stránek, pro který jsme se 
inspirovali obdobnými zahraničními 
weby. Přibude i možnost sdílet články 
na signály.cz a facebooku. Na jednom 
místě shromáždíme texty, které pře-
bíráme z jiných křesťanských serverů 
– například slovo na den z vira.cz, li-
turgický kalendář z katolik.cz a výběry 
z blogů na signály.cz.

Kolik bude elektronické předplatné 
stát?
Všichni čekají, že věci v elektronické 
podobě budou levnější či dokonce 
zadarmo. U elektronické verze novin 
jsou ale místo nákladů na tisk zase 
náklady na vývoj a údržbu webu. 
Distribuce je ale opravdu o něco levnější, takže elektronické 
předplatné bude určitě stát méně. Přesnou částku se dozvíte, 
až bude vše hotové. 

Nabídne elektronické předplatné něco víc než klasické?
Ano, předplatitelé budou mít automaticky přístup do všech 

čísel v elektronickém archivu. Ostatní odběratelé budou 
moci získat přístup do archivu za malý poplatek.

Budeme si moct přečíst Katolický týdeník i na elektro-
nických čtečkách?
Plánujeme udělat i verzi pro Kindle, ale až časem.

Dlouhá léta jsi působil na signály.cz. Nabídne nový 
web i něco pro jejich uživatele?
Uživatelé signály.cz jsou převážně studenti, kteří mají 
hluboko do kapsy. Proto jsme se rozhodli, že autorizo-
vaným uživatelům do 26 let nabídneme výrazně levnější 

elektronické předplatné.

Kdy se na to všechno můžeme 
těšit?
Spuštění nového webu, archivu 
i elektronického předplatného 
plánujeme na 28. září, ale záleží 
na tom, jestli se všechno podaří 
tak, jak má.

Chce se Katolický týdeník
v budoucnu více věnovat mo-
derním technologiím?
Ano, nebo alespoň já se o to 
budu snažit. Ten nový web je jen 
taková první vlaštovka a jsou tu 
signály, že Katolický týdeník by 
mohl být průkopníkem v zatím 
neprobádaných možnostech 
moderních technologií. Hodně 
si slibuji například od tabletů
a takzvaných chytrých telefonů 
s mobilním připojením k inter-
netu.

Chtěl bys něco vzkázat účastní-
kům setkání mládeže či poutě 

rodin?
Pokud Katolický týdeník neodebíráte, tak si určitě sežeň-
te jeho příští číslo, protože v něm bude rozsáhlá reportáž 
z obou akcí. A zkuste si ho prolistovat celý. Vsadím se, že 
vás zaujmou i další články.

smi
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SHRNUTÍ KATECHEZE

NEBOJME SE

NÁVRATU K OTCI

Mons. Jan Graubner hovořil na páteční bohoslužbě smíření
o marnotratném synovi. V tomto příběhu však fi gurují ještě 
další dvě minimálně stejně důležité postavy – milosrdný otec 
a starší bratr. 

Otec je nejen pevný a spravedlivý, ale také něžný a laskavý. 
Neurazí se, když mu jeho mladší syn jasně dává najevo, že mu 
víc záleží na majetku, než na vlastním otci. Ukazuje nám, že 
návratu k Bohu se nemusíme bát.
 

Marnotratný syn v cizině hýří, ale kamarádi ho v nou-
zi opustí. Teprve potom si vzpomene na domov. Jeho 
návrat je ale poctivý a pravdivý – vyznává svou vinu
a prosí alespoň o místo nádeníka. Tak by měl vypadat 
také každý náš návrat k Otci. Navíc bychom měli najít 
kořen našeho chybného kroku (například nedostatek 
odvahy může vést ke lži). Tuto příčinu našeho hříchu je 
třeba odstranit. Také musíme svého činu litovat. Nejlepší 
je taková lítost, kterou bolí, že zklamala Boží lásku. 

Když se zastavíme u staršího bratra, zjistíme, že jeho chy-
bou byla závist, malá láska a neschopnost odpustit. I on 
však má šanci, jeho otec jím neopovrhuje. I my máme 
šanci. Ve svaté zpovědi se dějí zázraky přímo před na-
šima očima. Tak proč nevyužít lásky a dobroty našeho 
Otce?                                                                           hAn

Všechny odpolední přednášky spojovalo hlavní téma – modlit-
ba. Přesto každá zaujala jiný postoj a 
nasadila odlišný pohled, a tedy i pomyslné brýle, kterými na 
modlitbu nahlížela. Jedny historické, jiné kritické, třetí chválí-
cí… Přečtete si krátké shrnutí několika z nich.

Ondřej Múčka: Modlit se zpěvem
O liturgické hudbě se často diskutuje. Jedni jsou zastánci 
varhanní hudby, jiní upřednostňují kytarový doprovod mše.
V přednášce Ondřeje Múčky jsme se vydali do historie litur-
gické hudby a díky tomu jsme mohli pochopit, co vede za-
stánce určitého typu hudby k jejich názoru. Prolétli jsme ději-
ny hudby od židovského zpěvu přes gregoriánský chorál jako 
významný základ liturgické hudby, romantismus jako období 
vzniku Ceciliánského hnutí až po současnost, kdy existuje 
mnoho různých směrů a často se hledá, co je vlastně správné. 
Zajímavé a inspirující bylo povídání o konkrétních hudeb-
ních mešních částech a písních, které jsou pro ně vhodné. 
Díky tomu už víme, kdy zařadit například píseň k Duchu sva-
tému nebo o Marii.                       LuP

Prožít Bibli jinak
Zatímco na většině míst byla hranice mezi mluvícím a na-
slouchajícím pevně oddělena, v zrcadlovém sále ZUŠ utvářela 
necelá padesátka mladých diskuzní kroužky, živé sochy a vy-
právěla biblické příběhy z pohledu jejich jednotlivých aktérů. 
„Bibliodrama je způsob práce s Biblí, který se snaží nejen po-
chopit ji hlavou, ale také ji prožít a vstoupit do textu,” vysvět-
luje přednášející Zuzana Pelechová. Nejde jen o divadlo, na 
seznamu vhodných technik jsou i výtvarné, hudební či slovní 
metody. Některé z nich si vyzkoušeli také účastníci přednášky. 

Například metodu čtyř rohů: v koutech sálu ležel papír 
s různými nápisy: nouze, ponížení, hlad, křivda. Kaž-
dý z přítomných si vybral jeden z nich, a ve skupinách 
diskutovali o tom, proč volba padla právě na toto slovo. 
Všechna slova v této aktivitě byla vybrána z podobenství 
o marnotratném synu. Jak tento příběh shrnout v něko-
lika slovech? „Syn se ztratil, pak se vrátil,” navrhuje je-
den z přítomných. Další slečna dodává: „Táta byl šťastný
a brácha naštvaný.”
„Nejdůležitějším bodem je závěrečná refl exe,” připomíná 
Pelechová. Díky dramatickému ztvárnění člověk může
v příběhu vidět více než po pouhém přečtení. Ač je bib-
liodrama vhodnější pro menší skupiny, mezi zúčastně-
nými sklidila i krátká ukázka ohlas. „Myslím si, že je to 
super věc, která se dá využít například na spolču,” hod-
notila aktivitu Maruška, studentka psychologie.           JK

Když se v modlitbě nedaří aneb O duchovních zkouš-
kách
Problémy v modlitbě, to je přímo pro mě, říkám si
a chvátám směr zámek. S velkým úsměvem nás vítá 
sympatický hlas Jiřího Bonaventury Štivara, provinciála 
českých kapucínů. Po vysvětlení, co to vlastně modlitba 
je, mi v uších zůstane věta: „Kdo nemá problémy v mod-
litbě, nemodlí se!“ A co to znamená? „Modlitba je vztah. 
A stejně jako ve vztahu partnerském, i tam se občas vy-
skytují problémy,“ vysvětluje přednášející. Ale nemyslete 
si, i modlitbou se dá ublížit. Například při nadřazování 
techniky nad samotný vztah.
Aby však bylo téma duchovních zkoušek naplněno zce-
la, zabrousili jsme i do vod zkoušek od Boha seslaných
v podobě útoků zlého ducha. Nakonec jsme však dostali 
ujištění, že „Bůh dovolí takovou zkoušku jen tehdy, po-
kud ví, že jsme schopni jí projít.“              
                        mp

Z PŘEDNÁŠEK O MODLITBĚ

MODLITBA STOKRÁT JINAK: KAŽDÁ 
DUCHOVNÍ PŘEDNÁŠKA NASADILA 

JINÉ BRÝLE
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„Pepa je éro!“ varovala mě šéfk a týmu, když jsem ji prosila
o číslo na Josefa Čabana. Měla pravdu. Když o hodinu později 
přiběhl do naší ztichlé poloprázdné redakce, vypadalo to, jako 
by právě přiletěla stíhačka. Pepa přišel rovnou z ježdění na lo-
dičkách, a jakmile rozhovor skončil, vystřelil zase někam pryč.

Pepo, s tebou jsme publikovali už jeden rozhovor na in-
ternetových stránkách, ale stejně. Mohl by ses jen stručně 
představit?
Jsem Josef Čaban, pocházím od Náchoda na 
východě Čech. Momentálně pracuji v Sekci 
pro mládež České biskupské konference. 

Tvoje pracovní pozice na setkání se jmenuje 
jednatel/manažer setkání. Co takový mana-
žer na setkání všechno zajišťuje?
Abych řekl, je to taková schizofrenní pozice. 
V jednom kuse lítám mezi Sekcí pro mládež 
a KaPry, jejichž jsem členem, i když s nimi 
na tomto setkání nezpívám. Většinu své práce 
jsem odvedl už před začátkem setkání, takže 
teď řeším spíš aktuální problémy, které se vy-
skytnou v organizaci a pomáhám Petrovi Di-
blíkovi a Majce Světničkové ze Sekce s jejich 
prací.   

Říkáš, že řešíš problémy. Jaký největší zádrhel nebo kiks se 
vám od zahájení setkání objevil?
Problém tu byl, co já vím, jen jeden větší. Teď si ale nemůžu 
vzpomenout jaký, takže to nemohlo být až tak vážné. 

To jen přeju. A co třeba nějaký pořádný úspěch? Co se ti na 
setkání opravdu povedlo?
To si pamatuju naprosto přesně. Mám jednoho známého 
pána ve mlýně. Když jsem byl kluk, fandil mi ve fotbale a cel-
kově jsme se dobře znali. Tak jsem za ním zašel, jestli by nám 
se setkáním nepomohl. Nakonec nám dodal dvě tuny mouky 
a pečivo do baru.

Tak za to tě museli na sekci pořádně pochválit! Ale 
prozraď, na tak zodpovědný post manažera setkání 
potřebuješ spoustu darů Ducha svatého. Jaký dar po-
dle tebe potřebuješ nejvíc?
Myslím, že je to pokoj. Samozřejmě v tom nejlepším slo-
va smyslu, ne že bych chtěl mít pokoj od vás všech :). 
Já jsem takový roztěkaný sangvinik. Už moje máma mi 
říkala, že nejsem nositel pokoje a já bych jím rád byl.

Co tě na setkání nejvíc potěšilo?
To, jak perfektně pracuje liturgická skupinka. Nenásil-
ně povzbuzují mladé ve víře, jdou do hloubky, vedou
k modlitbě. Cítím to sám na sobě.

Je nějaká část programu setkání, na kterou se doo-
pravdy těšíš?
Jistě, nejvíc se těším na to, až budu konečně moct
s KaPry zpívat na vigilii. V tom mi pomohli moji kolego-

vé ze Sekce, protože bez nich bych 
to nemohl stihnout. 
Plánuješ dojet i na příští ročník 
setkání, ať už jako účastník, nebo 
jako organizátor?
Musím říct, že tou dobou bych už 
chtěl mít rodinu s dětmi, takže by 
to bylo náročné. Minimálně podí-
vat se bych ale přijel rád. 

A my tě všichni rádi uvidíme. Je 
něco, co bys chtěl vzkázat účast-
níkům, kteří tu teď jsou?
Chtěl bych je jen o něco poprosit. 
Já jsem byl na minulém setkání
v Táboře přesně v tom věku, ve kte-

rém jsme někdy radši místo přednášek šli s kamarády na 
pivo a tak šulili program. Mladé bych chtěl povzbudit, 
aby to nedělali jako já a na pivo šli až po konci programu, 
protože všechny akce jsou na tomto setkání nesmírně 
duchovně i kulturně kvalitní a hodně vám dají do bu-
doucna. V nich opravdu mluví Duch svatý.  

Pepo, děkujeme za rozhovor a užij si zbytek setkání!
Anj

?
… ROZHOVOR

 PEPA ČABAN

JSEM TAKOVÝ ROZTĚKANÝ

SANGVINIK

Sedí jezevčík v okně a smutně kou-
ká. Jde kolem buldok, zastaví se a 
volá na něj: „Pojď si hrát!“
„Nemůžu, zamkli mě tady!“
„Tak skoč dolů!“
„Ani nápad. Nechci mít čumák jako 
ty!“

VTIPY Přijde farář na mši a stěžuje si ministrantovi:“To není 
možné! V kostele ani noha! Kde všichni jsou? Dokonce 
ani varhaník nepřišel! Kdo bude teď hrát? Ministrant od-
pověděl: „Česko s Kanadou!“

Dvě babičky se baví před kostelem: 
„Víš to, Mařko, že náš holič je už na pravdě Boží? 
- „No to je hrozné, Božko. A co se mu stalo?“
„Ukazoval manželce, že jí má po krk, a zapomněl, že má 
v ruce břitvu.“
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Vím, nebudeš tomu věřit, ale teď k tobě mluvím já, tvoje PET lahev 
na pití. 
Prožili jsme spolu několik krásných dní. Bylo nám horko, někdy pr-
šelo, někdy foukal vítr, byla pohoda nebo ti naopak bylo smutno. 
Pokud ti někdo byl ve všech těchto chvílích nablízku, jsem to já. 
Nikdy, pokud sis to sám nepřál a nezapomněl jsi na mě, jsem 
ti neodmítla svou pomoc. Kdykoli jsi chtěl, nabídla jsem ti 
vše, co se skrývalo v mém nitru. Čaj, vodu, minerálku (a jen 
tak mimochodem, děkuji, že jsi bez zaváhání minul kanálový 
poklop při cestě na Zelenou horu, (i) když na něm byl napsán 
lákavý nápis vod-ka).
Za všechny své služby jsem nikdy nechtěla žádnou oplátku, 
jen teď, v této chvíli, tě chci o jednu drobnost požádat. Věř mi, 

1. Slušnost. I když jdete zapařit na rockový koncert skupiny Micha-
el nebo se zasníte při mši, nemusíte úzkostlivě hlídat kabelku nebo 
peněženku. Nikdo vám ji totiž neukradne. Naopak, když vám při 
skákání vypadne smartphone na zem, s galantním úsměvem vám ho 
okolo stojící lidé pomůžou zvednout a předají z dlaně do dlaně.
2. Trička. Zcela bez okolků i rozpaků, naopak s velkou hrdostí mů-
žete všem ukázat přehlídku setkání a akcí, které jste kdy navštívili: 
nošením příslušných triček i dalších „propriet“ (madridských či 
kolínských batůžků, křížků, kloboučků…). A ostatní vám je nejen 
pochválí, ale v dobrém slova smyslu dokonce i budou závidět.

3.  Společnost druhého. I kdybyste kolem sebe zrovna neměli 
ani jediného kamaráda, vždycky je s vámi. Je po ruce, ve stínu
a hlavně v duši. Náš nebeský Bůh otec. 
4. Úsměv. Když se protloukáte davem, neuslyšíte nadávky 
ani neucítíte ostré lokty. Spíše pochytáte spoustu úsměvů.
A naopak, kdo se chce davy protlačit, používá v dnešní době tak 
neobvyklých slov jako „s dovolením“ nebo „děkuji“. A k tomu 
vás obdaruje rozzářením tváře.
5. Duchovní pařba. Nebo také duchovní obžerství, chcete-
-li. Spousta skvělých kazatelů, řečníků a osobností na jednom 
místě. Namíchaných se mšemi, kázáními, diskuzemi, zpověď-
mi, rozjímáním nebo rozléhajícími se krásnými písněmi schol. 
Přesně v poměru, který vám osobně vyhovuje. No řekněte, kdo 
by tak pestrobarevnému, dynamickému a akčnímu mixu odo-
lal?                  mai 

bude to i k tvému prospěchu.
Vezmi svůj batoh. Otevři ho. Vytáhni mě. 
Utáhni mi víčko, ať ti přestanu mokřit věci!
Začni ždímat a doufej, že jsi do mě nenapustil nic sladké-
ho.                Anj 

DENÍČEK

MILÝ ÚČASTNÍKU

CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE!

ÚVAHA

5 DŮVODŮ, PROČ ROZHODNĚ 
PŘIJET I NA PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ
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Září, říjen - déšť
Po setkání začnou andělé v nebi plakat dojetím z této krásné akce
a také smutkem, že už to skončilo. Očekávejme proto vytrvalý déšť.

Leden, únor – slunečno
Malé děťátko v jeslích anděly konečně rozzáří, a to natolik, že
i Slunce zvýší intenzitu svého záření. V lednu a únoru ukliďte lyže, 
brusle i snowboardy a vytáhněte raději plavky a opalovací krém. 
Budou tropy!

Květen, červen – přeháňky
Jakmile Kristus vejde do nebe, andělé se opět rozpláčou radostí. 
Pláč ale už nebude tak intenzivní, jen sem tam nějaká přeháňka.

Červenec, srpen – sníh
Pro mnohé to bude šok. Sníh v létě. Ale pokud nemáte rádi zimu, 
vydejte se do teplých krajin, a to nejlépe do Ria de Janeira!

Březen, duben - bouřky
V těchto postních měsících bude v nebi docela dusno. Zlo bude úto-
čit a jen tak se nevzdá. To se zde na Zemi projeví častými bouřkami.

Listopad, prosinec - déšť
Bůh už se nevydrží dívat na uslzené a napuchlé oči andělů. V očeká-
vání narození Ježíše se andělé trochu uklidní, i když to ještě nebude 
úplně dokonalé. Občas se nějaký ten mráček objeví.

ČERVÍ OMALOVÁNKY

DLOUHODOBÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Do redakce Kompotu se dostala exkluzivní předpověď počasí na celý následující rok. Zjistili jsme, že veškeré pranostiky, 

kterými se řídily celé generace našich předků, v příštích měsících úplně ztratí svou pravidelnost. Možná právě hledíte
s otevřenými ústy a jste šokováni. Třeba se vám zhroutily veškeré životní jistoty. 

Chceme vám poskytnout jistou náplast na tuto ránu, a to výtvarnou terapii. Vezměte si pastelky, vybarvěte všechny červíky 
a zažeňte chmury!
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VTIPY

ZPRÁVY

JAKO DÍTĚ SE UČIL ZNOVU

CHODIT A MLUVIT, TEĎ BUDE

SOUTĚŽIT NA PARALYMPIÁDĚ POČASÍ

NEDĚLE 19. 8. 2012

Účastnící CSM se pod vedením olympionika Martina Dokto-
ra chystají na kanoistické závody.
 „Během setkání probíhá zatím jen nábor závodníků, ale po 
skončení setkání budeme intenzivně pracovat a vybírat ty nej-
lepší z nejlepších, abychom složili tým, který bude mít šanci 
vyhrát na olympiádě v Riu za čtyři roky,“ sdělil redakci šéf-
trenér Doktor.
Podle největšího odborníka redakce na kanoistiku a vod-
ní sporty obecně Karla Suchého má tým skládaný na CSM 
docela dobrou šanci získat medaile na olympiádě v Riu. Své 
přesvědčení odůvodnil slovy: „Nedokážu si to vysvětlit, ale ta-
hle děcka jedou s obrovskou lehkostí. Pádlují, jako by je něco 
tlačilo dopředu. Kdybych si ty jejich lodě neprohlídl na vlastní 
oči, tak bych si myslel, že mají motor.“ 

Ptali jsme se Kryštofa, jednoho ze závodníků, na jeho 
dojmy z náboru. „Jako jde nám to fakt dobře. Myslím, 
že Martin (Martin Doktor, držitel dvou zlatých medailí 
v rychlostní kanoistice z OH v Atlantě, pozn. red.) má 
ve svém sportu po dlouhé době zase schopné nástupce, 
protože s náma závodí taky Duch svatej a ten nás žene 
dopředu líp, než jakejkoli motor,“ odpověděl Kryštof.
Nezbývá nám, než za celou redakci popřát nově vznika-
jícímu týmu mnoho úspěchů jak v tréninku, i na závo-
dech.                 PJJ

JANICKOVY KACHNY

ÚČASTNÍCI CSM SKLÁDAJÍ

TÝM NA ZÁVODY V KANOISTICE

Úřednice chtějí pozlobit pana Slámu, jemuž schází smysl pro 
humor a uloží do zásuvky jeho psacího stolu obálku, napl-
něnou slámou. „Kolegyně,“ praví pan Sláma, aniž by hnul 
brvou, „která z vás si u mne schovala svačinu?“.

„Tati, proč mají elektriky číslo i na zadní straně?“ - „Abys vi-
děl, která ti právě ujela!“

Ivo Koblasa v šesti letech prodělal mozkovou obrnu a mu-
sel se znovu učit chodit a mluvit. Nyní je mu devatenáct let
a chystá se na paralympiádu. Závodit bude v dráhové a silnič-
ní cyklistice. Ve světovém žebříčku je na šestém místě a má 
velkou šanci na zisk cenného kovu.
Jízdní kolo mu pomohlo vrátit se do života. 
„Zpočátku pro mě kolo bylo především rehabilitační pomůc-
kou a nutností ke zvládnutí koordinace pohybu celého těla. 
Tato nutnost postupně začala přerůstat do posedlosti, kdy 
jsem si bez kola nedokázal představit svůj den,“ popisuje Ivo.
Závodit začal už v osmi letech, tedy dva roky po své nemo-
ci. Přestože se ve svém prvním závodě umístil na posledním 
místě, stal se z něj později vrcholový cyklista. Počáteční pro-
hra Iva nesrazila na kolena, ale posunula dopředu. Za rok už 
obsazoval místa v první polovině závodního žebříčku. 
Na start dráhových závodů nastoupí ve dnech od 30. srpna 
do 2. září a k silničním závodům od 5. do 8. září.                 PJJ

Velblouďátko: „Mami, proč máme na zádech ty hrby?“
„No, když jdeme pouští, máme v nich zásoby tuku.“
„A proč mám tak husté řasy?“
„Aby nám nenafoukala zrnka písku do očí, když jdeme 
po poušti.“
Velbloudě se ještě párkrát zeptá a pak 
prohlásí:
„A mami, není nám to všechno na nic, 
když jsme v zoo?“

Poslední den setkání nás vyprovodí do našich domovů 
extrémně teplé počasí. Ráno budou teploty dosahovat 
17°C a během dne se vyšplhají až na tropických 32°C. 
Večer vás doma přivítají teploty od 22 do 31°C podle 
toho, která část Republiky je vaším domovem.
Po celý den budeme mít nad hlavou nebe bez mráčku.

JK

Slunečno 
28 - 32°C
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