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Pak spaní nebo minimálně celodenní sezení na karimatkách. Při
pohledu na plac před hlavním pódiem jsem se zmohla jen na: „No to potěš.“ To
budeme celý týden vysedávat na štěrku (nebo jemu podobné hmotě)? Budeme.
Anebo taky ryk na chodbách (v horším, takřka nesnesitelném případě na pokoji),
který probouzí ze sladkého spánku nebo prostě a jednoduše otravuje.
To by bylo pár překážek (každý si domyslí svoje vlastní oblíbené další). A teď
k těm hvězdám, k tomu, proč stojí za to všechny nástrahy překousnout.
Fronty – když je vystojíte, najíte se. Pravděpodobně dobře. A budete mít sílu třeba
na to se modlit nebo zpívat nebo projít nebo jít na další jídlo.
Masy – zažijete nebývale intenzivní blízkost bratrů a sester ve víře.
Tvrdé povrchy – jsou prý zdravé, tak co.
Ryk – protože se vám určitě z téhle famózní akce nebude chtít domů, máte aspoň
jednu věc, na kterou se můžete těšit. Ticho.
A zažijete CSM, což je věc, kterou můžete zažít maximálně jednou za pět let a na
kterou se jen tak nezapomíná. A možná – když tomu dáte všechno – se dostanete
do takových duchovních výšin, že nebe bude najednou mnohem víc na dosah.
A i ty vytoužené hvězdy daleko blíž.
MaJa

rozhovor

Říká se mi „informace“
Hlášení informací není zase tak vtipná záležitost, zdálo by se. Ale na CSM
v Olomouci se při něm všichni smějeme. Když totiž zazní dramatická znělka
z Pevnosti Boyard, na pódiu se objeví Michael Schmidt a my musíme připravit svoje bránice na velký zápřah.
Kam na ty svoje vtípky chodíš, kdy je vymýšlíš?
Během přípravného týdne většinou během mše. Deset minut přede mší jsem
dostal informace, co mám nahlásit, a pak během mše jsem se snažil si je zapamatovat a vymýšlet k nim nějaké vtípky. A pak mě vždycky něco napadne
až na místě.
Byl jsi už na základce nebo na střední takový ten „třídní
podobnej styl jako
tady.
šašek“? V dobrém slova smyslu, samozřejmě.
Mám nějaké informace
a snažím
Ani bych neřekl, na střední to bylo v pohodě, ale šašek asi ne.
se je ozvláštnit nějakou
přidanou hodA na vysoké asi všichni věděli, že občas utrousím nějakou ponotou. a taky si tam někdy radní VKH trhají vlasy, co
známku v hodinách, a tak nějak to brali.
jsem řekl špatně. Tak já tvrdím, že moje informace jsou
Máš nějakou inspiraci, co se týče humoru – osobnost, divazaložené na pravdivé informaci a zbytek už si tam přidlo…?
pojím.
Vůbec nemám. Ale hraju divadlo, měl jsem na bakaláři zaměCo jinak děláš – studium, práce…?
ření na dramatickou výchovu a dělám rád divadlo, ale dělám
Teď v květnu jsem dostudoval sociální pedagogiku
smutné divadlo. Lidi u něj někdy i brečí.
a dva dny po Olomouci nastoupím mezi pracující lid.
Fakt? A co je to za divadlo?
Už čtyři roky tam pracuju externě – v organizaci PodaHraju ho s loutkami a snažím se nastínit v tom příběhu nějakou
né ruce, která se zaměřuje především na drogově závisemoci, a někdy je to smutná emoce.
lé, a já dělám hlavně preventivní programy pro školy
Takže to je tvoje autorská tvorba?
a objíždím celou jižní Moravu.
Jo, sám si to vymýšlím i sám hraju.
A co rád děláš kromě čtení ohlášek?
A kde ho najdeme? Udělej si reklamu, budeš tam mít odteď
Kromě ohlášek? (zamyslí se :-)) Baví mě hodně hraní
narváno. :-)
divadla nebo zpívání a asi mě baví právě to pohrání si
Mám si udělat reklamu? To ne, ne? Je to Divadlo Bez Pravidel
se situací, že můžu přijít na pódium trochu připravenej
v Brně. Ale specializujeme se na práci s loutkami u seniorů nebo
a trochu nepřipravenej a že uvidíme, jak to dopadne.
vzdělávací programy ve školkách, takže představení pro dospělé
Třeba včera (úterý večer - pozn. red.) se to zvrtlo hodmoc nemáme. Ta právě bývají smutná, pro seniory a děti je to
ně…
samozřejmě veselé.
No jo, ta krev z nosu. Jak ses cítil?
A co třeba jiné oblasti kultury – knížky, oblíbený autor…?
Bral jsem to v pohodě. Samozřejmě je to nepříjemJá moc nečtu, možná až od vysoké trochu víc, nebo od maturity,
ný, snažil jsem se říct vždycky aspoň dvě informace
to jsem musel, a pak už jsem si nějak udržel úroveň čtenářství.
za sebou, takže jsem byl v takovým presu… Ale jinak
Ale spíš čtu knížky o partnerství, o vztazích. Takže ne jednoho
jsem byl sám překvapenej, že mě to nijak nerozhodilo.
autora, ale spíš to téma.
Začal jsem si to užívat…teda jako ne užívat, ale nějak
Jak se vlastně přesně jmenuje tvoje funkce tady na setkání?
to dotáhnout.
Já tomu říkám ,informátor‘.
Zvládls to skvěle! Děkujeme za rozhovor.
Říká se mi dokonce jenom ,informace‘.
Máš už nějaké zkušenosti s moderací?
MaJa
Mě se drží tyhle ohlášky. Mívám je ve VKH v Brně, a to je
Delší verzi rozhovoru najdete na webu CSM 2017.
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Láska přináší život… Tobě i druhým
Jednou jsem na pražském nádraží potkala ženu prosící o pomoc. Řekla jsem si, že je asi opilá, a nevšímala si jí. Pak mě ale
mrzelo, že jsem jí nepomohla – možná i kvůli filmu o Matce Tereze, který jsem zrovna viděla.
Vrátila jsem se na nádraží. Už tam nebyla. Ale jeden bezdomovec mi řekl, že zde je mnoho lidí potřebujících pomoc. Řekl:
„Zastavte se a uvidíte.“ Začali přicházet lidé s různými potřebami. Od té doby jsem chodívala na nádraží, povídala si s nimi
a hledala pomoc. Jeden z nich nechal kouření a pití a stal se křesťanem, jiný se vrátil k manželce, další umíral s myšlenkou
na dobrého Boha, který mu poslal někoho, kdo se k němu sklonil a neodvrhl jej za to, že už nemá sílu se změnit.
Není právě teď pro Tebe „ta doba příhodná“? Chvíli zpomal, nekoukej na displej mobilu, vyndej sluchátka z uší a uvidíš
a uslyšíš, co jsi nevnímal. Bůh dává příležitosti každý den.
Sestra Vincenta, SCB

deníček

Den druhý – Rozkoukání
Milý deníčku,
první den, kdy tu jsme od rána do večera, je
opravdu výživný. Růžově vyspaní a lahodně
najezení se scházíme k ranní modlitbě a dalšímu programu. Slunéčko nám pomalu vylézá a před obědem už si připadám trochu jako
pečínka, ale je to fajn. Katechezi má kulatý
oslavenec (ne na pohled, ale věkem!) otec
biskup Tomáš Holub. Asi se mu někdo chtěl
pomstít a dát mu k narozeninám práci navíc.
Jeho řeč je ale dost dobrá, u jedné věty mi
dokonce až po několika minutách dojde, co
znamená: „Zvedněte se od svejch vocapek!“
Jo on myslí WhatsAppky! Pak se dozvídáme
ve svědectví hokejisty Matouše Venkrbce, jak
ho jeho fanoušci přemluvili ke společné modlitbě v hospodě anebo jak má Prostějov nový pokřik u branky před zápasem –
biblické: „Veď náš boj!“ Prostě síla. Taky tu máme skvělou vychytávku – zeď strachu. Trochu mě děsí, ale jdu se tam podívat
a první, co mě uhodí do očí, je vyznání: „Bojím se vdát.“ Asi nějaká budoucí řeholní sestra…?
Po dobrém obědě (fronta stála za to, ačkoliv měla tak dva kilometry), přednášce a večeři se zase setkáváme se Strachem, ale
tentokrát s velkým S. Začíná totiž velkolepá talkshow, velmi seriózní, moderovaná otcem Vojtou Vágaiem, kam postupně
přichází tři hosté. Režisér Jiří Strach nám prozrazuje, že si myslí, že v nebi bude velká legrace, a že se tam těší, ale prý ne
hned zítra. Tak snad bude opatrný. Taky připomíná svou oblíbenou historku, jak mu před natáčením Anděla Páně 1 zasněžili
Šumavu a pro velký úspěch se stejná situace zopakovala při Andělu Páně 2. Sestra Andrea Hýblová popisuje svůj vztah
s Bohem a dodává, že hádky u nich bývají dost jednostranné…ale prý aspoň na rozdíl od mnohého chlapa Bůh pořádně
naslouchá. A jako třetí host nás dojímá sám dojatý písničkář Pavel Helan: prý při písničce, kterou před chvíli zazpíval,
zažil jeden z nejkrásnějších okamžiků svého života. Fňuk. Mimochodem, víte, jak se stal
hudebníkem? Při sázení rajčat. Prostě sázel a uslyšel, že má nechat rajčata a zasévat radost
a povzbuzení do srdcí svých budoucích posluchačů. A úplně nakonec přichází dokonce i…
Panna Maria. Při krásných litaniích. A šup spát!
MaJa

Nebojte se… novokněžského požehnání

Na CSM můžete potkat tyto čtyři novokněze: P. Petra Soukala, P. Vojtěcha Novotného,
P. Jana Pitřince a P. Vladimíra Hubálovského, OFMConv. Jistě si chtějí procvičit novokněžské požehnání a mají velkou zásobu primičních obrázků, které vám rádi věnují.
Nebojte se zatahat je za rukáv alby a poprosit o požehnání.

anketa

Se kterým týmem jsi nejvíce spokojený?

“Že jsi to ty, tak je to press a stravování, to je vždycky nejdůležitější.” (Pavel, Teplice)
“Ta restaurace U Nebojsy.” (Anička, České Budějovice)
“Ono jich je víc? Jen jeden je, ne? Jooo... press je nejlepší.”
(Máří, Tatenice)

bezpečnostní tým
2%
zdravotníci
všichni
2%
11%
recepce
2%
režie
4%
hudba
6%

stravování
9%
pořadatelé
11%

Oblíbenost týmů

liturgie
4%
stavaři
8%
press
10%

bar
10%

ubytovatelé
21%

S jakými lidmi ses už na CSM potkal?

„Se stejnejma jako ostatní.“ (Kuba, Šumava)
„S mladýma … starýma moc ne, leda nějakej biskup.“ (Kuba, Strojetice)
„Se starýma známýma, starýma i známýma.“ (Karel, Zábřeh)
“S lidmi, které znám z obrazovek televize.” (Tomasz, Kyjov)
“Zatím skoro s nikým. Odpoledne jsem se ztratil ve městě, tak jsem tři
hodiny hledal Envelopu. Do neděle už moc času není, tak snad ještě pár
lidí stihnu.” (Matouš, Luže)
“Úplně náhodně jsem potkala známé lidi a úplně náhodně taky neznámé.”
(Zdislava, Pelhřimov)
„No tak hodně, ono nás je tu z Kravař víc a seznámily jsme se se dvěma
novýma holkama na pokoji.“ (Barbara, Kravaře)
„Potkala jsem už všelijaké lidi, různé typy.“
(Patricie, Radhošť)

Zbožné hody

Co říkáš na bezpečnostní opatření CSM?

„Hodně dobří jsou ti policajti, líbí se mi… jakože jsou všude, ne oni (smích).“
(Patrik, Jiříkovice)
„Připadám si… bezpečně. Budu jim věřit.“
(Jakub)
„Když jsem to včera viděla, dost mě to vyděsilo. Ale myslím, že je to potřebné, kvůli naší
bezpečnosti.“ (Michaela, Písek)
“Přijde mi to moc vyhrocené, myslím si, že to
má negativní vliv na to, že lidi se víc bojí, vytváří si automaticky strach.”
(Pavel, Teplice)
“Přijde mi to až moc pečlivě připravené. Když
vidím vojáky s puškou, tak si říkám, jestli je to
úplně nutné tady v Olomouci, ale asi je.”
(Tomasz, Kyjov)
“Až moc, zatím jsem snad neviděl, že by někde
chyběl policista.” (Matouš, Luže)
“Pěkný, ti policajti jsou fakt pěkní.”
(Máří, Tatenice)
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K jídlu se dostaneme za chvíli, začněme seriózně. Na letošním CSM jsou (zcela netradičně :-)) zastoupeny všechny moravské a české diecéze (účastníci z Čech prominou pořadí, ale hostí nás moravská Olomouc, takže…). Dvě z nich dokonce
arci – Pražská a Olomoucká. z Olomoucké arcidiecéze je nás tu nejvíc (přes 1600), což je fér. Plzeňáků je tu jen 69. To je
sice smutný příběh, ale aspoň si je budeme dostatečně opečovávat, aby příště přivezli další kamarády. A včera při mši se nám
pěkně představily. Nejen Plzeňáci, ale i všechny ostatní diecéze. V obětním průvodu k oltáři přinesli kde co. Kytky, hodiny
(stejné jako máme ve škole!), misál a několik ingrediencí na grilovačku, která by měla velký potenciál. Opékali bychom
díky uhlí Ostravsko-opavské diecéze. Hlavním chodem by byla ryba, konkrétně kapr, od Českých Budějovic. k oltáři byl ale
přinesen ještě v pohodičce v akváriu, takže bych ho možná vynechala a pustila zpátky do rybníka. Snad bychom si vystačili
i s bramborami, okurky a hrozny od Brněnské diecéze, k čemuž bychom v ideálním případě popíjeli plzeňské pivo, ale to ne,
protože to se tu nesmí. (Taky si říkáte, kde asi skončil plzničkový soudeček?) No, a protože jsme lidé zbožní, jako zákusek
bychom si dali katedrálu. Tu hradeckou. Vyrobenou z pardubického perníku, aby se Hradec s Pardubicemi nehádaly, kdo
je lepší.
MaJa

reportáž

Takový normální klášter
Horké odpoledne, jsem hrozně unavená. Kláštery ale právě otevřely své brány všem běžným smrtelníkům, takže si umíním, že
kvůli čtenářům zkusím oběhnout většinu z nich. Když slíbíte, že budete i přesto pokračovat ve čtení, potom vám prozradím,
že jsem nakonec navštívila jen jediný.
Starobylé zdi, kytky na malém dvorku a posvátné ticho. Takový normální klášter, obrázek trochu ruší jen auto, které zabírá
téměř polovinu zmíněného nádvoříčka. Představu klášterovitosti ve mně opět probudí přívětivá sestřička. „Máme tu plakát
o našem řádu, promítáme dokument o misiích, můžeš se přidat k modlitbě breviáře nebo k adoraci v kapli,” vysvětlí, co
všechno dnes jejich společenství hostům nabízí.
Milosrdné sestry III. řádu svatého Františka jsou v Olomouci čtyři, během Celostátního setkání mládeže za nimi ale přijely
posily z dalších míst v republice. A tak je kaple v poschodí najednou plná řádových sester a mládeže, dýcháme dřevěnou vůni
a vydechujeme slova breviáře, poprvé se účastním polední modlitby církve a podle nejistých hlasů jsou na tom mnozí nejinak.
„Zdi čistili chlebem, prý je to tak nejlepší,” ukazuje sestra Dagmar na stěny nedávno renovovaného prostoru plného moderních vitráží s květinovými motivy. Lavice z masivu jsou na okrajích, velký obětní stůl uprostřed. „Skoro se s ním nedá hnout,
jak je těžký,” směje se Dagmar. A jedním dechem dodává: „Chtěly
jsme to prosté, po vzoru svatého Františka.” Opravy se zřejmě povedly. „Hustý!” komentuje klášter skupinka stojící opodál.
Sestry nás pustily doslova do obýváku. Jde se do něj rovnou ze
dvorku a nevědět, že jsem v klášteře, mohla bych ty dva pokoje
považovat za moderní, prostý, ale útulný byt. Nic, co byste čekali za tlustými klášterními zdmi. Ve světlé kuchyni zasedneme za
stůl, kde nám sestry vypráví, že se věnují zvlášť výchově mladých
a práci ve zdravotnictví, neztratí se u nich ale ani stavební inženýr6428
ka. „S čím kdo přijde, podle toho hledá uplatnění. Každá pracujeme jinde, a také trochu v jiném čase,” nechávají nás nahlédnout
do svého každodenního života. Večery prý dřív trávily vyšíváním,
tvořením nebo hraním her. „Teď si spíš povídáme,” upřesňuje Dagmar, která v Olomouci žije sedmnáctým rokem.
Světlo maluje kapli svatého Františka v tento čas tak dokonale,
že ani kameraman, který se snaží získat pár záběrů do reportáže,
nepotřebuje žádný umělý zdroj. Je to krása, stojíme v úžasu před
oltářem a barevnou hrou sklíček, nechce se nám odejít. „Milosrdenství, radostná kajícnost, to je náš řád. Líp ti to nevysvětlím. Pro
to, co cítím, nemám slov,” řekne do ticha sestra Dagmar.
han
Do života řádů působících v Olomouci můžete nahlédnout také
dnes od 13. hodiny nebo v sobotu od 16. U kapucínů na Dolním
náměstí se třeba dozvíte, kde má svůj původ cappuccino :-)

,,Hele, kam se
asi poděl ten soudek plzeňského
ze mše?“

#humansofCSM

„Víte, mezinárodní úmluvy zakazují chemické zbraně, ale povolují chemické
potratové tablety, které dovolují stoprocentně chemicky zabít… a jste z Brna?
Možná znáte tu reklamu ,Přijďte darovat vajíčka´, která tam všude visí. Jde
o sprostou manipulaci. Nejde o žádné dárcovství, ale normální prodej. Jsme
tranzitní stát buněk. Studenti a studentky rádi ,darují´ své buňky za pár tisíc
na studium.
Třetí dítě je rozhodující. Zlomový bod. Žena v očekávání často slyší argumenty jako velká hypotéka, nepohodlí, nejistota… Rozhodnutím jít na potrat
se přitom lámou nezvratitelně lidské osudy. Často nečekaně a bez přípravy.
Ženy se pro potrat také hojně rozhodnou na přání svého přítele, partnera. Ze
zkušenosti vím, že ten vztah se i tak potom většinou rozpadne, byť se tímto
krokem žena snaží vztah zachránit… Ale já věřím, že může přijít změna. Vidím ji v současné společnosti. Mám naději.“
Zdeňka (Hnutí pro život)
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P. Lukáš Engelmann:

Psychologie vs. náboženství
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Vztahy někdy bolí aneb
O vztahu k Bohu, sobě
a druhým
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Ilona Burdová:

Krása a důstojnost ženy
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“Neznáme své hodnoty,
máme sníženou schopnost
vázanosti a sžírá nás úzkost,
jejímž primárním zdrojem je
vědomí smrtelnosti.”

jší
itě h
lež trac s
ů
ejd . S ná
a
N je n vání hy aše
“
á
u
zn tou í n
tah é po uté muj
z
v al
o
m ádn hr
po ezvl a oc
a n zují
”
sva ahy.
t
z
v

Jiří Strach:

Mluvte s Nimi jako
s matkou a tatínkem…
jak mluvit s Bohem
a s lidmi o Bohu?
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zprávy
Přirážka pro muže! Jedna kavárna v Melbourne chce upozornit na nerovné platové podmínky v Austrálii, a proto zde muži
platí za kafe víc. Fjůch, ještě že jsem holka...

počasí
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Nalezen 106 let starý chlebíček! V chatě na mysu Adare bylo nalezeno balení biskupských chlebíčků, které tam nechala polární expedice Terra Nova. Tomu říkám způsob, jak se zapsat do historie...
Britská královna sviští i bez řidičáku! Díky zkušenostem s řízením
z druhé světové války jako jediná v zemi nemusí skládat zkoušky. Ta se
má, já za to zaplatila osm tisíc...
Krádež čokolády! V Německu někdo o víkendu ukradl 20 tun čokolády, hlavně Nutellu. Policie vydala pokyn, že se má hlásit, když vám
někdo nabídne hodně čokolády. Ještě že já každou čokoládu, co si koupím, hned spapám...
edit

„Paní vrátná je z nás nadšená a říkala, že takové pěkné chování viděla jen na táboře mentálně postižených.”
(při večerním sdílení)
baterka aneb na co si v Olomouci posvítit

Pozoruhodnosti
Co tady stojí za to vidět?
▪ Kašny. Jeden z atributů Olomouce. Je jich tu víc než 25 a 7 krásných
barokních. Jedna supermoderní na Horním náměstí, známá jako „želva“.
Doporučujeme k vyfocení se na jejím hřbetě.
▪ Radnice. Renesanční a úctyhodná stavba uprostřed náměstí. Momentálně je sice pod lešením, ale můžete si to aspoň představit.
▪ Sloup Nejsvětější Trojice. Na ten pozor, protože je, přátelé,
v UNESCO. Najdete ho na Horním náměstí, a když budete mít hodně
velké štěstí (jakože spíš ne), dostanete se i do kaple, která je schovaná
ve sloupu. No vážně.
▪ Měšťanské paláce. Na náměstí je jich plno. Stačí se zasnít a představit
si, jak by se v nich asi bydlelo. Nicméně pro naše koleje a školy to samozřejmě není žádná konkurence.
▪ Hradisko. Bývalý klášter, olomoucká dominanta a druhá největší barokní stavba v Evropě. Prostě wow.
▪ Pevnosti. Tu Korunní už znáte. Je jich tu (nebo jejich pozůstatků) ovšem celá řada. Ale na žádné jiné není hlavní pódium CSM.
▪ Socha lupiče. Horká novinka, jejímž autorem je David Černý. Visí za
ruce na římse Muzea umění (naproti Panny Marie Sněžné), po níž jezdí,
hýbe se a dokonce nadává. Nenechte se vyděsit, zvlášť za tmy působí
lupič jako živý.
▪ Ololoď a Ološlap. Originální způsoby, jak poznat Olomouc. Komentovanou plavbou lodí nebo na „šlapátku“, kterým se můžete s partou kamarádů projet po centru.
Víte, že…
…právě v Olomouci vymřel slavný rod Přemyslovců po meči? Byl tu
zavražděn Václav III.
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Follow us
Opět tě čeká volitelná aktivita na odpoledne a opět jsme tu my, abychom
ti pomohli z široké nabídky doprovodného programu vybrat něco opravdu
netradičního!
KONCERT
POZOR, POZOR! Právě dnes v AKCI dva
koncerty za cenu jednoho! Pavel Helan
a Sima Martausová vystoupí společně na
jednom pódiu na Dolním Náměstí ve 14:30.
K slyšení budou písničky známé, méně známé
i ty úplně nové.
DIVADLO
Víš, která osobnost silně zasáhla do dějin 20.
a 21. století? Že jich je hodně? A co takhle Karol Wojtyla? Příběh o polském rodákovi, který
se roku 1978 stal papežem, hovoří o důležité
roli otce v rodině, o mateřství, synovství i samotě. Inscenace byla k vidění již v Polsku při
světových dnech mládeže, ale také v Itálii, na
Slovensku i v České republice. Představení
divadla Teatro Colorato Karol Wojtyla: LÚČE
OTCOVSTVA proběhne od 16:15 v kině
Metropol.
PŘEDNÁŠKA
Každý má rád dárky. A co teprve dárky od
Boha? Že by sis taky hned jeden vzal? a kdy jsi
byl naposledy u svátosti smíření? I ona je jedním z obrovských Božích darů a my se jí přesto
často vyhýbáme. O důležitosti a nenahraditelnosti zpovědi v životě promluví Pavel Posád
v přednášce Svátost smíření – svátost nového
života, svátost vzkříšení v kostele sv. Mořice.
kač

Stánek Orla je vedle stánku Slavíka
(liturgického stánku, který má na
starost o. Jan Slavík)

sudoku
Málo šestiúhelníků? Vecpali
jsme do nich i klasické
Sudoku. Takže jestli se vám
ještě netočí šestiúhelníčky
před očima, tady je šance, jak k tomu dospět.
V šestiúhelníčkovém
mnohostraníčku
dopište čísla
1– 9 shora dolů
a zleva doprava
a náběh na
psychózu je
zaručen.

Signály
Máš nápad na
dobrý skutek, ale
chybí ti k tomu finance?
Signály.cz
spouští grantový program pro autorizované uživatele! Na projekt
můžeš získat až 10 000 Kč.
Zastav se pro více informací
v našem stánku nebo se podívej na dobryskutek.signaly.cz na
všechny podmínky a termíny. Těšíme se na tebe!

Kam posílat hlášky z CSM

Kolik křesťanů je potřeba k výměně žárovky?
Záleží na tom, z jakého jsou společenství:
Hnutí Focolare: Alespoň dva nebo tři – jenom
tak bude Ježíš - Světlo uprostřed nich.
Benediktini: Čtyři. Jeden opravuje, druhý drží
svíčku, třetí zpívá žalmy a čtvrtý zaznamenává
tu historickou událost do kroniky.
Kalvinisté: Žádný. Bůh už předem určil, kdy se
navrátí světlo.
Salesiáni: Aspoň dvacet – animátor, dobrovolníci k držení žebříku, vykládání vtipů a zpěvu
,,Slunce ať svítí, kde jsi ty“
Starobylé řády: Stačí dva – opat poručí a mnich
provede.
Pravoslavní: Žádný. Vždycky přece stačily svíce, tak proč ty novoty!?
Jezuité: Dva. Jeden zavolá elektrikáře a druhý
naleje whisky na oslavu, že je problém vyřešen.
Charismatici: Asi pět set lidí. Všichni se modlí,
aby Pán učinil zázrak a žárovka se rozsvítila.
Amišové: Ti nechápou otázku. Žárovka? Co to je?

Tiráž

Pokud by se někdo chtěl podělit o vtipnou či zajímavou hlášku z CSM, okamžitě si ji zapište a pošlete
prostřednictvím FB stránky Celostátního setkání mládeže Olomouc 2017. Hlášku můžete napsat do zpráv
a ty nejlepší budou zveřejněny, proto nezapomeňte
připsat také jméno autora hlášky.
Další možnost je hodit ručně psanou hlášku do krabice
na informačním stanu nebo napsat na číslo 604 565 742.
Děkujeme :-*
Váš Press tým

Jsem svá! ...nová kniha časopisu IN
Časopis IN! je měsíčník pro dospívající dívky. Najdete v něm například rozhovory a témata jako víra,
krása, vztahy a zábava.
A právě časopis IN! vydal knihu Jsem svá. v té dívky najdou testy, citáty a deníkové stránky na vlastní
poznámky. Obsah 188 stránek je seskládán z otázek
a odpovědí na témata, která mladé křesťanky zajímají,
a to víra, vztahy, zdraví a rodina. Knihu pro sebe, kamarádku nebo kohokoliv jiného můžete koupit i zde
v Olomouci ve stánku INu po celou dobu setkání.
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