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

Lidi zlatí, j
e to

 ta
dy!

  
Valím

e domů. Tedy, abych nekecal, já
 ještě tak úpl-

ně ne. Zítra
 dopoledne totiž letím

 do Madridu, odtud 

pojedu vlakem do Leonu a pak už pošlapu sm
ěr Santiago 

de Compostela. Ale potom už se vážně vydám zpět (p
řes Bar-

celonu) do sv
ých milovaných Zubčic! A

 čekají 

tam na mě nejenom sle
pice a rybník Tyfusák, ale 

hlavně rodiče, so
urozenci a kámoši.

Kdybych spolu s v
ámi neputoval přes O

lomouc 

do Efezu, asi b
ych se zpátky zas až tolik netěšil. 

Jenže během cesty jse
m měl dost č

asu přemýšlet. 

Když se mi pak v domečku Panny Marie sta
la ta 

prapodivná věc, došlo mi, že žít naplno se dá nejen 

na cestách, ale i doma. A to prostě chceš.

Příští
 rok mám v plánu stu

dijní pobyt v Itá
lii, 

po-

tom bych rád zajel na Filip
íny, když to půjde. No 

a v lednu 2019 se potkáme v Panamě, což? Cesto-

vat je prostě super. V
racet se

 zpátky domů ale není o nic horší.

      
   

Tak šťa
stnou cestu, držte se a nebojte se ničeho!

 

Kryštof (F
anda Talíř)

Jsem katolík. No a co?

Dnešní závěrečný titulek jsem si s dovolením 
(rozuměj: bez dovolení) půjčila z názvu 
přednášky otce Jiřího Kordy. Snad to ne-
vadí, protože je to vlastně trochu reklama. 
Přednáška byla sice už ve středu, ale třeba 
se i taková zpětná propagace bude hodit.
Být katolíkem totiž na jednu stranu není jen 
tak. Ke straně druhé se dostaneme v závěru 
tohoto fejetonu. Nyní si zkusme narovinu říct, 
v čem jsme specifičtí.
Co se týká katolického dress codu, snad to 
s ním není tak horké a heslo „Dlouhá sukně, 
bledá líčka – pozor, to je katolička!“ je překo-
náno. Uniformovaní jsou tedy jen zasvěcení – 
a podle mého mnohaletého pozorování mohu 
říct, že takový ornát nebo hábit sluší opravdu 
každému. (Ale nenoste ho, pokud nejste kněz 
nebo řeholník, je to do jisté míry trestné.) Ob-
čas nás řadové laiky tedy prozradí jen nějaký 

ten křížeček na krku či růženeček kolem zápěstí. 
Jinak jsme ale vždycky in, šik a trendy.

Další věc, která může vzbudit podezření, že jste katolík, je sku-
tečnost, že máte více než dva sourozence. Není to sice úplně spolehli-

vě aplikovatelné pravidlo, ale jako…podezřelé je.
A pak taky třeba divný zvyk v neděli vstát relativně brzy ráno a vyrazit si 

do kostela, protože to normální člověk prostě nedělá. Normální člověk v neděli ráno spí, pak pomalu snídá a pak zase spí.
A podobných zvláštností by se našlo ještě hodně, ale každá mince má dvě strany, takže…
Možná si někdy v dnešním světě připadáte jako exoti 
(nebo jako ufo), ale to je i celkem v pořádku, protože 
sám Ježíš řekl, že nejsme ze světa, takže vlastně tro-
chu ufo jsme. Nicméně jsme právě strávili šest dní 
ve společnosti více než šesti tisíc exotů podobného 
ražení, a tak můžeme dojít k závěru, že zase tak úplně 
exoti nejsme a že být někdy trochu podezřelým kato-
líkem je vlastně super věc, protože je člověk součástí 
velkého projektu (celosvětového!), který se rozjel už 
před nějakými dvěma tisíci let a je plný energie, ra-
dosti a dobrodružství. Takže můžeme hrdě přiznávat: 
„Jo, jsem katolík. No a co?“ No a co? Šup do světa 
hlásat, že být katolík je in!

MaJa



Zrovna já
 

musel nar
azit na 

sektáka

follow Jesus

Životní dobrodružství / Nová důvěra 
Před deseti lety mne Pán pozval putovat k otci Piovi do San Giovanni Rotondo, aby připravil moje srdce na dar kněžství. 
Tak začalo největší dobrodružství mého života.
Vyjít „ven“ znamenalo otevřít své srdce pro mnohá překvapení, kterými mne Ježíš chtěl obdarovat. Zůstávání „doma“ brá-
nilo přijetí nového Domova, nového Vztahu, nové Důvěry, nové Lásky…
Bůh připraví Tvé srdce cestou – vyzbrojí Tě k boji, až začneš bojovat; obdaruje Tě, když budeš děkovat; naplní Tě Duchem, 
až ho budeš druhým vyprošovat… Neboj se! Prohloubí tvou víru, až Ho budeš zvěstovat. On bude s Tebou!

P. Josef Slezák, administrátor farnosti Jevíčko 

???

?

?

?
Martin a Vesmír

„Cvičil jsem na workoutovém hřišti a byl 
tam jeden týpek. Ptal se mě, jestli jsem 
z  toho celostátního setkání mládeže, že on 
je z Vesmíru. Řekl jsem si: ,Ty vogo, že 
zrovna já musím narazit na nějakého sekťá-
ka.’ No, ale bral jsem to jako příležitost 
k  evangelizaci. Vysvětlil jsem teda tomu 
vesmírnému člověku, že my jsme křesťani, 
a zajímal se, jaké hodnoty vyznává ta jeho 
sekta. On na to, že je taky křesťan a že pra-
cuje na DCŽM Vesmír. No, a tak jsem se 
seznámil s otcem Jendou Barborkou.” 

(pozn. red. - Při vyprávění Martin otce Bar-
borku překřtil nejdříve na Breberku, potom 
na Rebarborku)

rozhovor

Je důležité snít
P. João Chagas je zodpovědným za sekci pro mládež ve Vatikánu.

Jak se vám mezi námi líbí? 
Přijel jsem nedávno a je vidět, že je tady opravdu mnoho mladých lidí. Je 
tu hezky připravené setkání, které mluví jazykem mladých. Je také pěkné 
vidět, že je zde mnoho kněží a biskupů, což ukazuje na blízkost biskupů 
a kněží mládeži. A také je hezké vidět, že se zde nikdo nebojí dávat mladým 
lidem solidní duchovní stravu. Myslím, že je důležitá reflexe nad tématem 
povolání. Je to téma, které je spojené s nadcházející biskupskou synodou 
o  mladých, víře a rozlišování povolání.

Už jste někdy byl  v České republice?
Ano, už jsem tady byl myslím před třemi lety. Navštívil jsem 
centra života mládeže. Také jsem byl pozvaný na formační kurz 
pro pracovníky s mládeží.

Jste zodpovědný za sekci pro mladé. Co máte rád na mla-
dých lidech?
Já bych si z toho nerad vybíral, protože buďto máte rád mladé 
takové, jací jsou, anebo ne. Mám je rád takové, jací jsou. Pro 
způsoby, jakými se vyjadřují… Je mnoho lidí, kteří dnes vidí 
na mladých pouze negativní aspekty. Ale v mladých lidech sou-
časnosti je veliký potenciál. Mladý člověk je schopen se oprav-
du velkoryse dát pro velké věci. Pokud vnímá, že je oceňován 
a  že je milován. Také když vnímá, že je do něj vložena důvěra, 
a jakmile vidí, že se ostatní neobávají mu svěřit nějakou velkou 
odpovědnost.

Česká republika by ráda pořádala Světový den mládeže 
v roce 2021 nebo 2022. Myslíte si, že je pravděpodobné, že 
se to stane?
Výběr příštího místa konání Světového dni mládeže provádí 
papež. Většinou se oznámí místo konání následujícího Světo-
vého dne mládeže na předešlém Světovém dni mládeže. Tudíž 
v Panamě bude oznámeno, kde se bude konat. V této chvíli se 
představují kandidáti, kteří budou zasláni k výběru Svatým ot-
cem. Všichni ti, kteří se účastní kandidatury, mají šanci. Česká 
republika odvádí opravdu dobrou práci v pastoraci mládeže. 
A  také jistě setkání jako je toto, což jsou takové miniaturní svě-

tové dny mládeže, pomáhá 
tomu, že se splní sen, že se jednoho 
dne může konat Světový den mládeže tady. Je 
důležité snít. Všichni máme právo na to snít.

To je pravda. Jak někdo tak vytížený jako vy tráví 
volný čas? 
Říká se, že se španělští biskupové jednou ptali na vol-
ný čas Jana Pavla II. On předtím líčil nespočet aktivit, 
které dělá každý den. Řekl: „Všechno to, co dělám, je 
volné, svobodné. Dělám to svobodně – ve volném čase. 
Všechen můj čas je volný čas. Volím to, že dělám to, 
co dělám (smích).” Ale pochopil jsem. Jedná se o vol-
nočasové aktivity – koníčky. Mám moc rád sport, ne 
vždycky se mi podaří ho tolik dělat, ale když můžu, tak 
se dívám na sport a taky jej sám praktikuji. Samozřej-
mě především fotbal.   

PPF

deníček

Den pátý - Ochlazení

Milý deníčku,
dnes se sice probouzíme do chladnějšího počasí a trochu i sprchne, ale emoce a vřelost neochládnou ani trochu. Tolik me-
taforický úvod k dnešnímu zápisku. Jinak je dnešek specifický taky tím, že za námi přijedou rodiny mladé duchem a/nebo 
houfečkem dětí kolem sebe. Neví se přesně, kolik nás je, ale prý přijelo pět set rodin a průměrná katolická rodina má šest 
dětí, tak asi o tři tisíce víc než ostatní dny. Mimochodem se rodinám na oběd vydávají zdarma kvalitní klobásy s takřka 
sto procenty masa a sní se jich – wait for it – 140 kilometrů! Kdyby člověk snědl každý den dvě klobásy, musel by takové 
množství jíst jedenáct let. Jako fakt, říkají to Karel a Karel…teda František a Marek. Ale abych byla i trochu duchovní, říkají 
taky to, že kdybychom na sebe naskládali všechny na setkání přijaté hostie, byla by z toho sedmdesátimetrová věž, a tedy 
by byla vyšší než Petřín. Už mi z těch čísel jde hlava kolem, ale připomíná mi to, že dnešní mše je sloužená samotným ot-
cem kardinálem Dukou a je plná barevných deštníků a na konci se loučíme s Jendou a vítáme na Sekci pro mládež Kamila. 
Jedním z pomyslných vrcholů setkání je dnešní svědectví Itala Enrica Petrilla, který přišel o ženu a dvě děti, ale pořád je 
plný naděje, že „jsme se narodili a už nikdy nezemřeme“. To je něco na mě, zase pobrekávám jak želva. Jdeme do standing 
ovation. Jo a  líbí se mi, jak nás kněz, který přijel s Enricem, pozdraví: „Ahojte tutti!“ Další vrchol přichází po večeři. Mimo 
jiné rozuzlení série scének o těch Kryštofech a dalších. Je to úplně mysteriózní, dokonce na konci začne sněžit, pak se cha-
loupka zavře, a když se otevře, začíná adorace. Zaujme mě myšlenka, že nemám být přehnaně skromná, protože Bůh rád 
dává. To se vyplatí. Po vigilii to ještě žije, vytvoří se spontánní taneční had, vzniká expozice ze svíček zapíchaných v písku 
a podobně. Poslední večer prostě stojí za to. Nikdy na tohle setkání, milý deníčku, nezapomenu. 

MaJa

Farář zpovídá mladou dívku: „A jiné hří-
chy už nemáte, milé dítě?“
Dívka nesměle: „No, snad už jen že se 
každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem 
hezká...“
Farář mávne rukou a říka: „To není hřích, 
milé dítě. To je oční vada!“

Heslo stravovací-
ho týmu: Neboj se 
a jez! Neboj se při-
brat!



reportáž

O stanech a stáncích

Předem varuju, že tato reportáž nebude jen o stanech, pojednává totiž hlavně 
o vláčení. Svatý Václav, Sněženka, svatý Michal, konvikt, potom kousek dolů 
a  jsme na Dolním náměstí. S kým? Spolu s davy, které se vydaly na sobotní expo 
spolků, řádů či hnutí. Mně dělá společnost malá devítiletá neposedná a  zvědavá 
sestra, což znamená, že jsem (a už jsme u toho!) vláčena hned tam, hned onam. 
U voršilek si chce vyrobit ovečku, na stánku Katolického týdeníku ji nejvíc zají-
mají balónky (redaktorka už je z jejich nafukování docela vyčerpaná, ach to těžké 
novinářské řemeslo), u školských sester vytváří placku. Takovou tu, co si připnete 
na batoh, na tričko, na cokoli, nebo nepřipnete, když ji (stejně jako já) nemáte rádi. 
Sleduju tedy zatím rodiny s dětmi, turisty i náhodné kolemjdoucí, kteří pendlují 
od stánku ke stánku, potkávají staré známé a seznamují se (nejen) s řeholními ko-
munitami. Pokud hledáte povolání, jste tu na správném místě. Své stany a stánky 
tu ovšem rozložili třeba také pořadatelé festivalu UNITED, mladí lidovci či VKH. 

K těm nejoblíbenějším patří 
řádové sestry rozdávající per-
níčky a samozřejmě odlouče-
né pracoviště baru Nebojsa.
Rytmická hudba přiláká k pódiu větší množství posluchačů, kteří pozo-
rují několik tančících mnichů a řeholních sester. Za okamžik se členům 
Komunity blahoslavenství podaří roztančit velkou část Dolního náměs-
tí, v jehož horní části potkáváme další, tentokrát country tanečníky. Ale 
to už jsem neúprosně tažena směrem k Hornímu náměstí, které překva-
puje dalším množstvím stanů, aktivit, ruchu, hudby a čilého zjišťování 
informací. „Představuju svatou Voršilu, to byla princezna, která žila 
pravděpodobně ve čtvrtém století,” vysvětluje slečna v růžových šatech 
podle poslední středověké módy a zve nás do stánku sester voršilek, od-
kud si odneseme již zmíněnou vlastnoručně vyrobenou huňatou ovečku 
na špejli. Vzpomenu na kolegyni, která před chvílí komentovala serepe-
tičky, co si odtud její tři malé děti jistě odvezou. Tak svou serepetičku 
už máme, odškrtnuto, splněno. A pamatujete na placku? Ukázalo se, že 
je to dárek pro mě. Batoh nacpaný všemožným materiálem z expozic 
teď hrdě hlásá „Bůch Je snámi”. Uprostřed davů unaveně usedneme na 
kašnu. „Nejvíc se mi líbilo, že jsi na mě hodná,” zhodnotí odpoledne 
moje malé milé vláčidlo. 

han

Redaktoři Follow 
a jejich #csm17
264 hodin totálního nasazení, pilné práce 
u notebooků i v terénu a někdy taky spánku na 
dost podivných místech…

Martin (redaktor) - na odpadkovém 
pytli v baru přípravného týmu

o. Petr (doprovázející kněz) - na parapetu okna v redakci 

Marta (korektorka) - na stole ve 2 hod 
ráno při čekání na korektury

Kačka 
(redaktorka) 
na notebooku 

uprostřed práce

Mary (grafička) 
na gauči na školní 

chodbě

#humansofCSM
„Pro mě byl Svatý Kopeček v roce 1995 úžasný, nikdy jsem na podob-
ném setkání nebyla, za nás se nepořádaly. A to se mi tam napřed nechtě-
lo. Pouť s papežem? To bude masová akce, říkala jsem si. Když jsme 
přicházeli nahoru, zpívala schola. A ta atmosféra, to bylo něco nepřed-
stavitelnýho. Právě proto, že Kopeček jsem zažila jako mladá, nadšená, 
tak to bylo asi silnější než setkání ve Žďáru 2012, kam jsme jeli s dět-
ma. Tam, stejně jako letos v Olomouci, jsem si uvědomila, že je úplně 
úžasný, když se na setkání mladých zvou rodiny s dětma. S těma dětma, 
který by ještě nemohly přijet samy. Že to můžou zažít takto malé. Že až 
budou puberťáci a budou hledat svoje místo v životě, svou víru, že jim 
to třeba pomůže.”
„Když jsme šli před setkáním na Kopečku na mši na letiště, bylo to 
úmorný, hrozně dlouhá fronta, krůček po krůčku. Potom na Svatý Ko-
peček už to bylo volnější, asi nešlo tolik lidí. Atmosféra byla nádherná. 
Takto jsem církev nikdy předtím nezažil - živou a radostnou v tom spo-
lečenství mladých."

 Marie a Zdeněk, rodiče čtyř dětí  

anketa
Co by se dalo podle tebe na setkání zlepšit?
„Dal bych větší prostor tomu, aby se dalo navštívit víc před-
nášek.“ (Tomáš, Chropyně)
„Ty scénky na pódiu by mohly být přesnější. Takhle z toho 
moc nevyplývá, co tím chtěli říct.“ (Jakub, Hlinsko)
„Možná by tady mohlo být víc lidí.“ (Vašek, Litomyšl)
„Chybí tu stín.“ (Maruška, Barča, Máka, Adélička, Přerov)
„No, chtělo by to víc jídla.“ (Marie, Šitbořice)
„Chybí tady vegetariánská strava.“ (Kamila, Hovorany)

Zažil jsi tady ty nebo tvoji kamarádi něco vtipného? 
„Dělali jsme něco na jevišti, procházeli jsme s motorovkou 
přes celý ten areál a ochranka nás nechtěla pustit.“ (Jaroslav, 
Skuhrov)
„Potkali jsme jednoho pána, který se s námi chtěl bavit a ří-
kal, ať se nebojíme. Tak jsme mu řekli, že se nebojíme.“ 
(Katka, Havlíčkova Borová)
„Já nemám kamarády. Ale vtipné je to celé.“ (Matěj, Praha)
„Potkal jsem Pavla Helana a nejdřív jsem ho nepoznal a po-
znal ho kamarád. Já jsem mu říkal, že to není Helan, on mě 
přesvědčoval, že je. A byl to on a dokonce s ním mám fotku.“ 
(Filip, Hranice)
„Pokládám za nejvtipnější to, že včera jsme šli na Svatém 
Kopečku na záchod, a jak jsme se vraceli zpátky, tak tam 
byla masa lidí. Chtěli jsme se jen protlačit, šli jsme na bok 
a najednou jsme se ocitli v první řadě a dostali jsme Bible 
z rukou kardinála Duky. Je to takové vtipné, protože Bibli 
moc nečtu, ale teď mě to donutí.“ (Karin, Morávka)
„Vždycky vyberu dobrou cestu na mapě a pak se úplně ztra-
tím.“ (Eliška, Veřovice)
„No, zrovna jsem přišla o flašku, protože mi ji zmineralizo-
vali. Dali do ní kamínky z pevnůstky.“ (Marie, Šitbořice)
„No, kamarádovi už uvlálo druhé tričko z balkonu, když ho 
sušil.“ (Vojtěch, Rožnov pod Radhoštěm)

Porušil jsi některý ze zákazů? 
„Nechodil jsem přesně po chodníčkách. Chodíme spát poz-
ději než o půlnoci. Jeli jsme v protisměru. A víc než pade-
sát.“ (Jaroslav, Skuhrov)
„Já? Nikdy! Ale na školu chodím většinou tak tři minuty 
před limitem.“ (Matěj, Praha)
„Tady jsou nějaký zákazy?“ (Aneta, Hronov)
„Jo, šla jsem na Kopeček bosky.“ (Marie, Šitbořice)

Která z postav z příběhu na pódiu je ti nejsympatičtější 
a proč? (graf)
„Kryštof, to je takovej provokatér.“ (Jakub, Hlinsko)
„Postav z čeho? Já si to úplně nepamatuji. Nějakou vyber.“ 
(Tomáš, Přerov)
„Z těch pěti? Nenápadný kluk, myslím že Kryštof, protože 
je tichý.“ (Vašek, Litomyšl)

Oblíbenost 
postav

nevím/
nikdo
10%

Jonáš
23%

Kryštof
18%

Viktor
8%

Gábina
15%

Všichni
21%

Tereza
5%

U občerstvení: 
„Zjistěte mi, která dě-
lala ty buchty a jestli 
jí je pod 20!“



baterka aneb na co si v Olomouci posvítit

Top 5 olomouckých světců

1. Sv. Jan Sarkander ani po krutém mučení nevyzradil zpovědní ta-
jemství. Jeho mučení připomíná skřipec v kapli, která nese jeho jméno.
2. Sv. Václav, kníže naší země, hlavní patron Čech, Moravy a místní 
katedrály. 
3. Sv. Pavlína – po těžké morové ráně v roce 1623 Olomoučané nabyli 
přesvědčení, že duchovní záštita a fyzická přítomnost jejích tělesných po-
zůstatků působí blahodárně proti moru. Proto se stala patronkou města. 
4. Sv. Kristýn byl laickým mnichem a kuchařem v klášteře. Zajišťoval 
vhodné zázemí pro své spolubratry – tak jako přípravný tým. Není ná-
hodou, že je v Olomouci restaurace U Kristýna.
5. Sv. Jan Pavel II. byl bezesporu dobrý člověk a velký papež. V Olo-
mouci v roce 1995 svatořečil Jana Sarkandra. Po 22 letech můžeme uctít 
ostatek – ampulku s jeho krví – na Svatém Kopečku. 

Zajímavá osobnost
Josef Matocha – arcibiskup olomoucký od roku 1948 do roku 1961. Od 
roku 1950 byl vězněn komunisty v arcibiskupské rezidenci. Nemohl ani 
číst noviny nebo poslouchat rádio. Od roku 1954 se izolace proměnila 
v  ostrou samovazbu. V ní byl držen až do své smrti, která byla způso-
bena především zanedbáním lékařské péče. Za deset let jej pouze jednou 
směl navštívit lékař.
Víte že… 
...v roce 1767 Wolfgang Amadeus Mozart složil v Olomouci 6. symfonii 
F dur?

PPF 
 

zprávy 

Pískne a slepice přijdou! Jistý farmář v Číně má parádně 
vycvičenou drůbež, takže vždycky, když zapíská na píšťal-
ku, přijdou si zvířátka pro jídlo. Bylo by fajn, kdyby to tak 
fungovalo u všech...

Odpověď po 28 letech! Na dopis, který šel 28 let z Ruska do Prahy, 
přišla odpověď. Původní adresát i odesílatel jsou již po smrti, ale to ne-
vadí, korespondenci vyřídili jejich syn a neteř. Taky bych brala, kdyby 
za mě někdo občas něco vyřídil...

Nebe plné balonů! Nad Olomoucí bylo možné včera večer spatřit hor-
kovzdušné balony. Celkem jich bylo asi 30, šlo o hromadný vzlet v rám-
ci tradiční srpnové Balonové fiesty. A já ještě balonem neletěla...

Světová špička mezi jedlíky! Vítězství tradiční soutěže v pojídání 
knedlíků míří do USA za profesionálním rekordmanem Patrickem Ber-
tolettim. Za hodinu zvládl sníst 198 švestkových knedlíků. Kdybych 
taky takhle moc jedla, třeba bych i trochu vyrostla…

edit

počasí

Dopoledne

Do budoucnosti 

Odpoledne

  Večer

follow us

Naše setkání se chýlí ke konci. 
Mrzí tě, že podobnou atmosféru už zase 
dlouho nezažiješ? Seznámil ses se spoustou 
nových lidí, avšak díky tomu, že každý po-
cházíte z jiného koutu České republiky, máš 
strach, že s nimi jen těžko udržíš kontakt? 
Nezoufej, už teď se v některých diecézích 
pracuje na Poolomouckém setkání.

OSTRAVSKO–OPAVSKÁ DIECÉZE
Pojeď znovu rozproudit atmosféru a dobít 
baterky do nového školního roku. Víkend  
8.–9. září bude ve znamení vzpomínek a se-
tkání.

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE
Víkend plný různorodých aktivit, modlitby, se-
tkání a vzpomínání. To je PoOlomouc v T.  S. 
Archa Rajnochovice v termínu 6.–8. října. 
Už teď si škrtej do diáře, aby ti první říjnový 
víkend neproklouzl mezi prsty.

LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE
Že je to do Olomouce a Ostravy příliš daleko? 
Tak přijeď k nám 25. listopadu na Poolomouc-
ké setkání, které proběhne spolu s 16. diecé-
zním plesem mládeže. Setkání nabízí nejen 
příjemnou atmosféru a místo pro modlitbu,ale 
také čas strávený na tanečním parketu.

Kač

Maruška: ,,Kolik lidí tady zůstane, abychom věděli, 
kolik nachystat večeří na neděli a snídaní na pondělí?”
Jenda: ,,No, tak objednejte 200 a pak to nějak rozmno-
žíme.” 
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sudoku

#CSM17

Signály
Setkání pomalu 

končí. Fotil jsi? 
Psal jsi blog nebo 

deníček? Zažil jsi 
skvělé okamžiky, kte-

ré nikdy
nezapomeneš? Chceme 

to vědět! Nahraj své vzpo-
mínky na signály.cz a připoj 

#HumansOfCSM a staň se
součástí „knihy po“! Nebo za-

jdi do našeho stanu a pokecej si 
s námi tam. Těšíme se na tebe!

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.

CSM Olomouc 2017 - ohlédnutí 
v neděli 20. 8. ve 20:00 na TV NOE

Modli se s papežem 
Stáhni si aplikaci Click to Pray a připoj se ke čtyřiceti 
milionům věřících, kteří se v pěti jazycích modlí pape-
žovy modlitby. Před několika lety jezuité zahájili pro-
ces obrody sítě modliteb na každoměsíční papežský 
úmysl a podařilo se jim změnit vizuální podobu - nově 
tak vznikají digitální a audiovizuální projekty, které 
mají za cíl oslovit především mladé. 

„Nepotřebuješ s něčím pomoct?“
„No, zrovna jdu na záchod. To by bylo fajn.“ 
(Pořadatelé)

Setkání ADCM Praha: ,,Jsme nejlepší, jen to 
ostatním nemůžeme říkat. Jsme na Moravě.”

,,Každý křesťan má povinnost se jednou do 
roka vyzpovídat u řádně zřízeného kněze.” 
(P. Lukáš Engelmann)

Účastník: ,,Máte tady ztráty a nálezy? Já jsem 
totiž ztratila mobil.”
Anežka: ,,Jasně, dej mi na sebe telefonní číslo. 
A my už ti zavoláme.”

Martin v pressu zjišťuje údaje do statistiky:
,,Zdravotníci ošetřili 380, na marodce mají 28 
lidí, zatím nula mrtvých, ale neházejme flintu 
do žita.”

Petr mu odpověděl: ,,Pane, jsi-li to ty, poruč mi, 
ať přijdu k tobě po vodách!” 
A on řekl: ,,Pojď.” Petr vystoupil z lodi, vykro-
čil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký 
je vítr, přepadl ho Strach a řekl mu: ,,Chleba 
s tvarohem, nebo život!” (Tomáš, Olomouc)

Magda z pressu: ,,Máme na večeři kapustu 
a oni (účastníci) mají párky. Chci si to s nimi 
vyměnit! Ale já vlastně párky nejím.”

Stánkaři postavili tři stany - jeden Mojžíšovi, 
jeden Eliášovi a třetí pro trička.

,,Hele a půjdeš na kláštery včera a dnes?”
,,Ale já chci jít až zítra.” (Maky)


