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F„Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě.“      Jan 8,12

Kdo ví, te
n se nebojí

 
V přátelstv

í s B
ohem zakouším

, co je dobré. Je
ho 

dobrota je vylita do srd
cí sk

rze Ducha svatého (sv
. Pa-

vel). J
aké to bude v budoucnu, to

 ví Bůh. Vím, co je teď 

– to je podstatné. Základem dne je pro mě: „Žít příto
mnost, v

e  

které působí Bůh.“  M
inulost m

ě učí, co je dobré 

a  čeho se vyvarovat.

Bát se, nebát se? „Je-li 
Bůh s námi, kdo proti 

nám?” řík
á sv. Pavel.  V

ždyť sk
rze něho ve všem 

vítězíme. K
dyž pověsíš 

budoucnost, p
lán života, 

službu na Boha, nemusíš 
se bát. Z

lý přichází se
 

stra
chem, Bůh s p

okojem.

Občas si 
říkám: „Bože, vím, že ne vše dokážu. Ale 

že bys to
 nedokázal ty

, to
 by bylo divné.“ Je pro 

mě důležité vše budoucí odevzdat Bohu a důvě-

řovat mu.

Zdali budu dobře sloužit na Sekci pro mládež, 

to se pozná časem. Tak jako str
om se pozná po ovoci. P

řeji 

nám všem, ať m
áme siln

é kořeny života v Bohu, abychom 

zvládli i s
ilné bouře a v budoucnu přinesli d

obré skutky 

ovoce Boží lásky. Žehná padre Kamilos Strak

 fejeton na rozloučenou (a na přivítanou)

Jak je důležité míti Balíka 
(nebo třeba Straka)
Není to špatné sklonění a nemá to být s  ma-
lým B. To poslední slovo v titulku před zá-
vorkou. Myslím totiž Jendu Balíka, kterého 
jste hned v prvním čísle mohli vidět na titul-
ní (!) stránce a jehož úvodní slovo vás snad 
hluboce dojalo a poučilo.
To je jeden důvod, proč je Jenda důležitý. 
Umí svými slovy úderně pokárat, pohladit 
po duši, osvítit mysl, motivovat kolísající. 
Na téma mládežnických setkání, teologie 
těla a spousty dalších věcí. Někdy se ale 
může zdát, že toho kárání je až moc a že 
vůbec Jenda moc říká, co se má a nemá – 
v kolik musí končit program, že máte třídit 
odpad, nosit (zcela bezvýhradně!) účastnic-
ké cedulky pěkně na krku, nemáte ječet na 
chodbách svých ubikací a podobně. Totiž, 

on to většinou neříká přímo vám, ale úkoluje 
lidi, kteří vám to říkají pořád dokola. Ale řekněte, přá-

telé – když ne on, kdo jiný by to říkal? Tak, aby to zároveň 
znělo miloučce.

A hlavně – nebýt toho, že máme Jendu, nemáme setkání. Jenda je totiž, 
kdo by to nevěděl, šéf tajuplně znějící organizace, Sekce pro mládež České 

biskupské konference. Ten dlouhý název si pamatovat nemusíte (říkejme jí třeba krátce Sekpromlad), stačí vědět, že právě 
Jenda – podobně jako jeho předchůdci a nástupci – tahá za nitky, z nichž se přede krásný gobelín celostátních i jiných setkání 
a akcí pro mládež v celém Česku.
Můžeme ale už zahnat představu, co by bylo, kdyby na Sekpromladu Jenda – nebo Kamil nebo kdokoliv – neseděl, v na-
žehlených kalhotách, košili a mimo vedra taky ve vestičce, jak ho všichni známe, protože to je představa pochmurná. On 
tam sedí, Sekrpomlad funguje jako švý-
carské hodinky a my CSM máme, a to 
máme velké štěstí. Můžeme se družit se 
starými kamarády a poznávat nové, po-
mrkávat na holky (nebo na kluky, záleží, 
co jsi, milý čtenáři nebo čtenářko, za po-
hlaví) a hlavně poznávat našeho Boha, 
usmívat se na jeho šibalská pomrkávání 
a zakoušet církev jako rodinu, sice vel-
kou jako v sci-fi filmu, ale tím líp.
Tak, a teď už víte, jak je důležité míti 
Balíka. Anebo Straka.

MaJa



follow Jesus

Bůh otevírá dveře do budoucnosti

„Bůh od tebe něco očekává, Bůh od tebe něco chce. Bůh přichází otevřít všechno, co tě uzavírá,“ řekl papež František. 
„Hle, stojím u dveří a klepu,” jsou slova toho, který stojí za dveřmi našich životů zamčenými strachem. Vyťukává na 
ně pokojný vzkaz: otevři mi, svěř se mi, svěř mi celý svůj život (a to neznamená, že nesmíš milovat nikoho jiného, na-
opak!), nechci tě o nic násilím obrat, chci tě naopak zahrnout požehnáním. Chci tě učinit šťastným tak, že se nebudeš 
muset strachovat, neboť Boží přízeň ti nikdo zvenku vzít nemůže a já budu stále s tebou, i když ty o tom budeš zrovna 
pochybovat. A tak bude platit o každém, že „přichází ve jménu Hospodinově“, a především ve všem kolem nás budeme 
objevovat Pána a jeho požehnání.

s. Andrea Hýblová FSP

rozhovor

Nevěděli jsme, co je Slovensko
Chtěl být učitelem arabštiny. Čtyři měsíce mu zbývaly do dokončení studií 
na univerzitě, když se musel ze dne na den vystěhovat. Irák opustil i s rodi-
nou kvůli útokům Islámského státu. „Měli jsme všechno, a najednou jsme to 
ztratili. Z Karakoše jsme museli utéct, protože byla válka, bombardovalo se, 
lidé umírali. Dostali jsme se na sever do Erbilu. Spali jsme ve stanech, čtyři 
dny jsem přespával v autě. Potom jsme asi rok žili v karavanu. Pocítil jsem, 
jak žijí chudí lidé. To je můj příběh,” řekl Morees Gagy na jedné z dopoled-
ních přednášek. Dotazy jsme mu museli překládat do slovenštiny (kterou se 
zvládl skvěle naučit za jeden rok). Češtině přece jen tolik nerozumí.

Jak dlouho trvalo, než jsi začal vést běžný život?
Asi rok. Naše rodina měla štěstí, do Košic jsme přiletěli. Spous-
ta jiných do Evropy pluje přes moře, jdou pěšky… Ale neměli 
jsme občanské průkazy, tak jsme museli do Humenného. Tábor 
pro utečence, to je jako vězení. Nemůžete nic dělat, nedostanete 
se ven. Tam jsme byli tři měsíce. 

Jsi na Slovensku spokojený?
Jsem. Ale starší lidé nechtějí žít v zahraničí, raději by byli v Irá-
ku. Například můj otec. U nás stačilo, když pracoval jenom on 
a žili jsme si výborně. Kdybyste v Iráku pracovali dva, tři z rodi-
ny, tak jste milionáři. Bratr je vystudovaný zdravotník, ale tady 
mu to nechtějí uznat. Slovenské úřady po něm vyžadují známky, 
které nemá jak získat – jeho univerzita je zničená. Tak musí pra-
covat v autofirmě.

Máš kontakt s těmi, kteří zůstali? 
Přátele mám v Německu, Austrálii, všude. Někteří zůstali v Irá-
ku. Píšeme si přes Messenger. Naše země už je svobodná, ISIS 
tam není. Ale situace není stabilní. Například moje město je zni-
čené, nemá elektřinu ani vodu. I přesto se tam lidé vrací. Jenže 
potřebují čas na to, aby jej reke…  rekonstru ….  těžké slovo.

Plánujete se s rodinou vrátit, až se situace ustálí?
Teď ne. Zatím chceme žít na Slovensku. Podívat bychom se tam 
jeli, ale nemůžeme – nemáme slovenský pas. 

Jak vnímáš muslimy?
Jsem křesťan. Někde to ani nemůžeš říct, protože by tě zabili. 
V mém městě bylo 99 procent křesťanů, takže jsme žili normál-
ně. Když přišel ISIS, chtěl jsem vědět, proč dělají to, co dělají, 
dokonce jsem začal studovat, co je v Koránu. Nevím. Když při-
šli, dali nám tři možnosti. Mohli jsme konvertovat k islámu nebo 
odvádět daně. Vlastně to nebyly daně, protože je museli platit 

jen křesťané, a i ti, 
kteří zůstali a platili, 
měli problémy. Třetí mož- nost byla, když 
nejsi muslim a nezaplatíš, tak tě zabijeme. Dost lidí 
zemřelo. 

Jak se stalo, že jsi začal pracovat s chudými?
Iráčané jsou pyšní. Nepracujeme, máme peníze, prodá-
váme ropu, žijeme jako králové. Když jsem se setkal 
s chudým, říkal jsem si, to není můj problém. Proč ne-
pracuje? Ale potom jsem si vyzkoušel podobný život, 
začal jsem přemýšlet jinak. Proč nepomáhám, když 
jsem křesťan? Pro co žiju? Co za mnou zůstane, až 
umřu? Chodil jsem sice do kostela, ale nečetl jsem Bib-
li. Až později jsem hledal, co je uvnitř. Na Slovensku 
jsem poznal komunitu Sant’ Egidio. Chodíme za bez-
domovci, přineseme jim jídlo, mluvíme s nimi o jejich 
problémech. Ptáme se, čím jim můžeme pomoct. 

Slovensko jste si vybrali, nebo vám bylo přiděleno?
Neměli jsme jinou možnost. Když jsme to zjistili, ne-
věděli jsme, co je Slovensko. Začal jsem hledat na in-
ternetu a nenašel jsem nic (smích a potlesk v publiku). 
Ale věděl jsem, že je to v Evropě a že je tam mír.   
 

 -han-

deníček

Den čtvrtý – Bolavé nohy
Milý deníčku,
dnes ráno si můžeme vybrat, na jakou modlitbu půjdeme, tak si vybírám shodou okolností tu, co je nejblíž. Jako fakt 
shodou okolností, františkánské chvály mi prostě padly do oka na první pohled, a vůbec to nebylo tím, že byly v nabídce 
hned na prvním místě! Potom se hned hrnu spolu s da-
vem na přednášku a pak na oběd. Vegetariánský, ale fajn. 
(A  to v programovém průvodci píšou, že v pátek je mož-
né v rámci půstu BUĎ nejíst maso NEBO třeba udělat 
dobrý skutek, což bych preferovala…ale nedávají nám 
na výběr.) Pak už se rozutečeme na zcela komorní (v  na-
šem olomouckém případě takřka dvoutisícové) setkání 
našich diecézí. To naše je na Horním náměstí a pamatuji 
si z něj jednu myšlenku, která zazní při katechezi otce 
arcibiskupa Graubnera: že my holky máme pustit kluky 
do semináře, když se cítí povolaní. To jsou mi tedy úko-
ly… A posléze už se v nekončícím davu a takřka neúnos-
ném vedru vydáváme na Svatý Kopeček. Jsme výborně 
chráněni policií i pořadateli, dokonce míjíme vůz, kde se 
uskladňují policejní koně! Hrozně mě bolí nohy a je mi 
hrozně horko, tak snad to aspoň zintenzivní sílu oběti, 
která je s poutí spojená. Už jsem pod Kopečkem a vy-
bírám si divadelní cestu, je super. Znázorňuje Desatero 
a  nejvíc se mi líbí asi smilstvo (teda jeho znázornění, je to takový poetický tanec…). Při slavnostní mši nás otec biskup 
Posád s úsměvem postříká metličkou (se stejným úsměvem nám pak rozdává Bible zdarma, jupí!) a při promluvě otec biskup 
Lobkowicz navrhne upgrade pokřiku k Janu Pavlu II. před 25 lety: „Otče, Svatý Kopeček plný je Tvých oveček!“ ve znění: 
„Svatý otče Františku, jsme tu s vámi v duchu na vršku!“ Při závěrečném ohňostroji se mi zase orosí oči dojetím, protože 
ohňostroje sice nemám ráda, ale tento se mi strašně líbí, protože je to prý překvapení speciálně pro mě. A stejně tak pro 
dalších skoro 7000 lidí, ale tím líp.

MaJa

all in aneb poznámky z přednášek

Komunita 
Cenacolo: 
Cesta z tmy 

do světla

Kristina Koldinská: 
Modlitba, služba po-

třebným, mír – mission 
impossible?

Libor Všetula
Video – zlatá cesta do duše křes-
ťana a místo setkání s Bohem!?

Eliška Madžová: 
Křesťanské přijetí 
lidí s homosexuální 

náklonností

Vojtěch Jurásek: 
Jak číst dnešní média 

a čemu věřit?

„Nechat uprchlíky 

přijít do Evropy zničí 

křesťanské hodnoty na-

šich zemí? Země, která 

odmítá přijmout i malé 

množství uprchlíků, je 

země, která už své křes-

ťanské hodnoty ztra-

tila.” 

„Otec byl na 
smrtelné posteli. 

Uvědomil jsem si, že 

jsem s ním nikdy ne-

mluvil pěkně. Komu-

nita mě ale změnila. 

Po pěti dnech od naše-

ho setkání se vyzpoví-

dal. Možná kdybych 

nebyl narkoman, 
nikdy by to ne-

udělal.“

„Každý máme svo-

ji značku, jsme znač-

kové zboží Boha. Blbý 

je, že na sebe postupně 

lepíme jiné značky, 

utváříme jinou identitu. 

Je potřeba, abychom 

se dokázali svých fake 

značek zbavit a aby-

chom nosili tu je-

dinou – Made by 

God.”

„Neberte 

informace jako cíl, nýbrž 

jako východisko, a nebojte 

se je zpochybnit,”

„Lidé s homosexu-

ální náklonností sami 

nijak nepřispěli k tomu, 

že ji u sebe objevili; je 

potřeba je přijímat, mo-

hou žít svatě a být 

pro nás vzory.”

P. biskup Posád při přednášce o svátosti smíření: 
,,To za mnou někdo přijde a říká: ,,Ale já se stydím 
jít ke zpovědi”
,,No, to je dobře, to se styď. Taky máš za co!”

Anežka  z Informací na Honzu Morcinka: ,,Ty vogo, 
to vosí bodnutí ti tolik nateklo?” Honza: ,,Nee, tohle 
… to je biceps.”



anketa

Co jsi zažil/a po cestě na Kopeček a kterou 
cestou jsi šel/šla? 
„Já jsem šla cestou identity a zažila jsem člověka – nevím, kdo 
to byl – když se měl rozhodnout, zda ho Bůh stvořil jako muže 
nebo ženu, tak prošel skrz a řekl, že to nechce uvést. A  šel 
nahoru. Asi spěchal.“ (Klára, Praha)
„Potkal jsem někoho, kdo mě znal a já jsem ho taky znal, ale 
zapomněl jsem na to. (smích). Šel jsem cestou citátů a obrázků 
a bylo to moc pěkný. Byl tam hezkej citát svatého Augustina.“ 
(Tomáš, Praha)
„Teplo, potom velké zástupy a nejlepší zážitek byla paní, co 
nás pokropila hadicí. A pak samozřejmě tady ten výšlap na 
Kopeček. Ty zrcadla a to, co píšou kluci holkám, to bylo sil-
né.“ (Klára, Frýdek - Místek)
„Cestu autobusem. Jsem lenoch.“ (Klára, Přerov)
„Byli jsme tak mrtví, že jsme vůbec byli rádi, že jsme došli 
nahoru.“ (Martina, Vracov)
„Uvědomila jsem si, že chci takhle jako na setkání dál pokra-
čovat v duchovním životě.“ (Petra, Čáslav)

Co děláš ve svém volném čase tady 
na CSM? 
„Většinou chodím pro jídlo.“ (Natálie, Frýdek-Místek)
„Toho času moc není, ale většinou si chvilku lehnu a přečtu 
si ten časopis, co tady prodávajó, a vyluštím si sudoku.“ 
(Andrea, Lipov)
„Tady nemám žádný volný čas, protože běhám z přednáš-
ky na přednášku, z přednášek na oběd, z oběda na pro-
gram a v mezičase stojím frontu na kofolu.“ 
(Klára, Praha)
„Spím a jím.“ (Anička, Praha)
„Ve volném čase někde posedávám, na pokoji třeba.“ 
(Dan, Chrudim)
„Většinou se sprchuji. Nebo se bezcílně toulám kolem 
kolejí.“ (Josef, Ostrava)
„Vyhlížím tady pěkné holky.“ (Filip, Dolní Tošanovice)
„Hrajeme dobble a poléváme se vodou a colou!“ 
(mládež, Kyjov)

Co myslíš, že bude slíbené večerní 
překvapení? 
„Překvapení. No. Myslím, že přijede papež František.“
(Pepa, Uherské Hradiště)
„Ta tatranka, co jsme dostali?“ (Štěpán, Veřovice)
„Doufám, že spousta jídla (smích).“ (Klára, Praha)
„Zjevení Panny Marie.“ (Tomáš, Praha)
„Myslím, že to bude něco pěknýho, třeba jídlo.“ 
(Dan, Chrudim)
„Já jsem o překvapení doteď nevěděl. Ale třeba… Malinovka 
pro všechny zadarmo?“ (Pavel, Chrudim)
„Tady je nějaké slíbené překvapení?“ (Šimon, Ostrava)
„Podle mě se konečně dozvíme tajemství života.“ 
(Josef, Ostrava)
„Vzhledem k tomu, že už to dneska nechtěně prozradil na 
přednášce Dominik Duka, tak vyfasujeme Bible.“ 
(Honza, Brno)
„Autobus dolů.“ (Verča, Vracov)

reportáž

Trochu jiná kaplička

Jistě si jí každý všiml. Stojí přece na Envelopě. A taková kaplička na kolech, to se 
hned tak nevidí. Ale kde se tu vlastně vzala?
Přijela. Má přece kola. Přijela spolu s českou schönstattskou mládeží. Ona teda 
ta kaplička není úplně jejich. Patří německé mládeži a ta česká si ji jen půjčila, 
protože si nestihli pořídit svoji. Ale nebojte se, už se na tom pracuje. A proč zrovna 
taková kaplička? Kvůli tomu, jak vzniklo Schönstattské hnutí. To takhle jednou 
skupinka kluků v německém Schönstattě spolu se svým spirituálem, paterem Ken-
tenichem, pozvala Pannu Marii do kapličky, aby jim pomáhala žít svatě uprostřed 
světa. A to tak, že s ní 18. října 1914 uzavřeli „Úmluvu lásky.“ Maria pozvání do 
kapličky v Schönstattě přijala a oni skutečně zažili, že tam působí. Dnes je Schön-
statt poutním místem.
Skrze kapličku na kolech chceme Marii pozvat i sem do Olomouce. Kaplička, do 
které ji zveme, je teda jen taková provizorní, byla totiž vytvořena, aby mohla jezdit 
na různé akce a tábory německé schönstattské mládeže. Ale je určitým napojením 
na originální kapličku v Schönstattě a tím i na další spoustu lidí, kteří se modlí 
v kapličkách po celém světě. Takže nám vzniká taková velká modlitební síť. Kap-
lička na kolech tu ale není jen pro schönstattskou mládež. Je tu pro každého účast-
níka setkání. Každý z vás má možnost se zastavit a zajít do ní. Každý se v kapličce 
může pomodlit. Je sice trochu menší, ale pár lidí se tam vejde. Můžete taky napsat 
Panně Marii svou prosbu. I v této kapličce je Maria přítomná, tak jako v té originální v Schönstattě, a za vyslyšení všech 
úmyslů a proseb se navíc modlí celá schönstattská rodina. Všechny lístečky s prosbami napsanými Panně Marii budou 
18.  září spáleny v Rokoli, schönstattském poutním místě, kde stojí česká schönstattská kaplička, podobná té originální, 
která je v Německu. Spálením se prosby odevzdají do Božích rukou.

edit

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý 
Petr je tam provází. Všechno je naprosto 
úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o ně-
čem takovém ani nesnilo. Když to všech-
no vidí muž, zoufale se rozpláče a pak 
spustí vztekle na svoji manželku: ,,Za to 
všechno můžeš ty! To je pořád makrobio-
tika, cvičení, žádnej alkohol a cigarety, 
krémy s UV filtrem - vždyť jsme tu mohli 
být už o patnáct let dřív!!!"

Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou brá-
nu, otevře a uvidí tam stát muže. Než se 
ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po 
chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý 
Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale 
v příští vteřině zmizí.
,,Poslyšte!“ zavolá za ním svatý Petr. ,,Vy 
si ze mě děláte šprťouchlata, nebo co?“
,,Ne,“ ozve se v dálce. ,,Oni se mě snaží 
vzkřísit.“

,,Už vím,proč se ten Kopeček jmenuje Svatej. Než na 
něj první člověk vylezl, tak při tom určitě vzýval všech-
ny svatý.”

Marta: „Lidu, vymysli si nějakou zkratku 
do časopisu.” 
Lidka: „Já nevím.”
Filip: „Jo, vymysli si něco hustýho, tře-
ba… drak.”

,,Ty máš svaly, já mám dary Ducha Sva-
tého.” (náhodně zachyceno)

21. května 1995 proběhlo setkání Jana Pavla II. s mládeží 
a Sv. Kopeček byl prohlášen za baziliku minor



baterka aneb na co si v Olomouci posvítit

Pro rodiny
Kam vzít rodiče, prarodiče, sourozence nebo kohokoliv z rodiny, až se 
sem zase vrátíte…
1) ZOO. Vděčná zábava, která se dá spojit i se zbožným prožitkem. 
Olomoucká ZOO se totiž nachází na Svatém Kopečku.
2) Akvapark. Je tu bazén, krytý i nekrytý, a dokonce i samostatný akva-
park na kraji města. A v něm nejdelší vnitřní tobogán ve střední Evropě. 
To chcete.
3) Tvarůžková cukrárna. Olomouc je tvarůžkovou metropolí. Tvarůž-
ky jsou sýr s velmi malým obsahem tuku a v současné době už skoro 
nesmrdí ☺ Pokud je chcete poznat v trochu netradiční a zakuklené po-
době, zajděte do tvarůžkové cukrárny.
4) Arcidiecézní muzeum. Je hned vedle dómu a dá se tam vidět velká 
spousta krásných věcí spojených s církví. Navíc je jedinou památkou 
v  České republice, která získala prestižní označení „Evropské dědic-
tví“. A v neděli je vstup zdarma.
5) Pevnost poznání. Interaktivní vědecké muzeum. A pozor – hned ve-
dle našeho hlavního pódia!
6) Divadlo. Jsou tu tři – takové velké oficiální Moravské divadlo na ná-
městí, okouzlující a alternativní divadlo Tramtarie a ještě alternativnější 
Divadlo na cucky. Na Tramtarii je navíc zajímavé, že je „u letadla“, ale 
žádné letadlo tam není. Olomoučáci si nad tím povzdechnou, ostatní ať 
se na vysvětlení doptají Olomoučáků.
7) Mlékomat. Je tu taky. Abyste měli něco s sebou na cestu domů.
Víte, že…
…v Olomouci byste našli největší gymnázium v Česku, se zhruba tisíci 
studenty? To kdyby sem snad někdo z rodiny chtěl jít studovat ☺

MaJa

zprávy 

V Japonsku utekla ze zoo želva! Na útěku strávila celé dva týd-
ny a byla nalezena 140 metrů od zoo. A pak že já jsem pomalá… 

Nález ztraceného prstenu! Kanaďanka nalezla svůj 13 let ztracený 
prsten, cennou rodinnou památku. A víte jak? Na zahrádce jí vyrost-
la mrkev, která ho měla kolem kořene. Docela ráda bych taky nějak 
našla pár věcí, co jsem ztratila...

Klokan odchycen! Brněnskému chovateli utekl klokan (nebo spíš 
odskákal?). Po asi čtvrt roce toulání byl spatřen na sjezdovce, později 
u krematoria, odchycen a bude navrácen majiteli. Já chci taky mít svýho 
klokana...

V 88 letech na Kilimandžáro! Američan Fred Distelhorst jako nejstarší 
muž zdolal Kilimandžáro. Říká, že to nebylo až tak těžké. Tak tohle je 
teda fakt borec...
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follow us

Chvátáš, chvátáš a nemáš 
chvíli klid? Pojď se s námi po-
bavit!

DIVADLO
Ponořte se spolu se slovenským tanečním di-
vadlem ATak do divadelní inscenace o dětství, 
dospívání, pronásledování a umučení blaho-
slavené Zdenky Schelingové. Pohnutý život-
ní příběh vyprávěný z pohledu muže, který 
napomáhal jejímu mučení, bude doprovázen 
mluveným slovem, autentickými modlitbami 
a úvahami Zdenky Schelingové zhudebně-
nými Tvorivou skupinou Poetica Musica. 
Představení Chcel(a) by som letieť… začíná 
v 15:00 v  kině Metropol (č. 35)

KONCERT
Trochu rozproudit krev a dvakrát se modlit. 
Přesně o to se snaží prostějovská schola Dej-
me toMU. Multižánrový hudební počin nabízí 
nejen radost ze zpěvu a setkání, ale především 
také čas na zastavení se a modlitbu skrze úžas-
ný dar, jejž nám On daroval – skrze dar hudby. 
Přijďte k Jeho slávě rozeznít chrám sv. Kateři-
ny (č. 49) ve 13:30.

VÝSTAVA
Každý z nás už nějaký ten čas ve svém životě 
promarnil, avšak je známo, že smích prodlužu-
je život.  Na výstavu, která voní nesmrtelností, 
tě zve Pavel Bosman ve svém projektu Kres-
lený humor. Představuje zde církev ve světle 
zábavy a milého humoru a věř, že čas strávený 
právě zde rozhodně ztracený nebude. Prostory 
kapucínského kostela Zvěstování Páně (č. 22) 
budou otevřeny od 16:00.

kač

Nový ředitel Sekce pro mládež ČBK
V říjnu 2017 převezme po P. Jendovi vedoucí funkci P. Kamil.

P. Jan Balík
2001 – 2005, 2011 – 2017 ředitel Sekce pro mládež ČBK

Jendo, co bys popřál a poradil svému nástupci?
Přeji mu hodně Božího požehnání, inspi-
race, odvahy a výborné spolupracovníky 
z řad mladých lidí.  Aby si našel hezká 
místa kam jet i mimo Prahu a neviděl 
jen beton, ale i zeleň.
V říjnu končí jedna éra, co budeš dě-
lat dál?
Těch deset let na Sekci bylo nádherné ob-
dobí, poznal jsem mnoho skvělých lidí, 
ale je čas předat zodpovědnost dalším. 
Dál se těším na různé návštěvy mladých 
a duchovní obnovy pro ně. Podzim plánuji 
trochu volnější. Mám v úmyslu napsat kni-
hu o pastoraci mládeže. Připravuji pod-
klady pro jednání o možnosti konání 
dalšího Světového dne mládeže 
v Praze. Také by mi měly začít 
povinnosti v katedrále Svatého 
Víta (o. Balík zde byl jmenován kanovníkem).

P. Kamil Strak
2005 – 2016 ředitel DCM v Ostravsko-opavské diecézi
2016 – studijní rok (studium angličtiny a cestování v Irsku)

Kamile, jak se těšíš na novou pozici?
Mám malou dušičku, ale to, že mě o službu po-
žádali, mi dodává odvahu. Také díky Jendovi 
znám to prostředí a mezi mladými jsem strá-
vil hodně času. Přeji si být tím, který spojuje, 
ne rozděluje.

V jednom rozhovoru jsi řekl, že máš rád jíz-
du na motorce. Máš nějakou?
Mám JAWU350, je to už takový veterán, ale 
je po knězi a beru ji tedy jako kněžskou. Je to 
moje srdcovka, jízdu autem všichni znají, ale 

když sedím na motorce a vítr kolem mě fouká... 
To je to pravé.

Co byste popřáli mladým?

Aby byli sví a hlavně upřímní, dokázali být vděční za vše, 
co jim bylo předáno, a rozvinuli své dary, protože každý 
nějaký má. A radu papeže Františka: „Hlavně nezapomeň 
na: prosím, děkuji, dobré ráno.“ Ještě rád dodávám „od-
pusť“, protože každý někdy udělá chybu.

Pro mladé je důležité najít dobré průvodce životem. Jan 
Pavel II. řekl: „Vnější svoboda bez svobody vnitřní plodí 
chaos.“ Dnešní doba nabízí téměř neomezené možnosti, 
a přesto najít orientaci a cestu k pravdě je těžké. Průvodci 
by tedy měli mladým pomoci dosáhnout vnitřní svobody, 
aby potom mohli využít i tu vnější svobodu.

SEKCE

ZAPIŠ SE NĚKOMU DO ŽIVOTA  
Spousta z nás jistě už slyšela o Kubovi, mnozí ho znají i osobně. Kdysi se věnoval atletice a mnoha dalším věcem, jako 
každý kluk v jeho věku. Před rokem se však jeho život úplně změnil. Začalo to boulí na krku... Ukázalo se, že je to rakovina. 
A tak začala léčba. Bohužel lékaři zjistili, že Kuba trpí také leukémií... Chemoterapie už nestačila, byla potřeba transplantace 
kostní dřeně. Pro Kubu se díky Bohu již vhodný dárce našel a ačkoli Kuba ještě nemá vyhráno, je to krok směrem k uzdra-
vení. Je však ještě mnoho lidí, kteří na transplantaci čekají a dárce se pro ně zatím nenašel, třeba Jirka z Blanska. 

POMOCI MŮŽEŠ I TY!
  ▪ JAK? Vstup do registru dárců kostní dřeně.
  ▪ KDE? V kterémkoli ze 42 náběrových center a 10 dárcovských center v České republice.
  ▪ KDY? Co nejdřív!

JAK VSTOUPIT DO REGISTRU?
  ▪ vyplň formulář
  ▪ nech si vzít 2 mililitry krve
  ▪ jsi zapsaný v registru

VÍŠ, ŽE jen z České republiky je v registru zapsáno 73 408 osob? 
Celkový počet registrovaných dárců ve světě je pak 30 357 533.

PODMÍNKY PRO VSTUP DO REGISTRU?
  ▪ věk od 18 do 35 let
  ▪ ochota pomoci jakémukoli pacientovi
  ▪ výborný zdravotní stav
  ▪ hmotnost nad 50 kg

Agenti  C.S.M.  0017
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Signály
Signály letos 

slaví deset let exi-
stence jako komu-

nitní web. Přijď to 
s námi oslavit v sobotu 

po večerním programu! 
Chceš nás pochválit nebo 

navrhnout zlepšení? Bude tu 
pro tebe signalácká redakce, 

marketing, PR i hlavní koordi-
nátor Vašek! Drinky a  občerst-

vení dáváme až do snědení zásob.

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

Zůstaňte a bděte se mnou...

Máš rád modlitby Taizé? Nemusíš jezdit až do Fran-
cie, ale stačí přijet 17.–19. listopadu do Českých Bu-
dějovic na desátý ročník Dnů důvěry. Zažiješ spo-
lečné modlitby s meditativními zpěvy, naslouchání 
Božímu slovu a modlitby v tichu.

Mak 

Salesiáni spouští novou appku

Mobilní telefon používáš k chatování s kamarády, 
k vyřizování nákupů s mámou a k domlouvání odvo-
zu z akce. Co jej ale zkusit využít i pro něco trvalejší 
hodnoty? Co třeba pomocí mobilu vylepšit svůj vztah 
s Bohem? Nová aplikace iZIDOOR – chytrá modli-
tební knížka do kapsy, která se ti sama připomene, 
že právě teď je vhodný čas na modlitbu. O  tom, co 
všechno tahle nadupaná appka ještě umí, se dočteš na 
webu CSM nebo na Google Play.

kač 

Kam posílat hlášky z CSM
Pokud by se někdo chtěl podělit o vtipnou či zajíma-
vou hlášku z CSM, okamžitě si ji zapište a pošlete pro-
střednictvím 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 

Tůdle nůdle


