
KRAKOWINY
 

Láska, která se projevuje skutky, vytvá-
ří domov, rodinu, prostor,  
ve kterém se cítíme dobře.

Něco z tohoto tajem-
ství zakoušíme v těch-
to dnech.

Pesimista    může 
říci, že se jedná  
o krásnou zkušenost, 
ale přeci jenom dosti 
vzácnou na pozadí 
reality světa, kde, jak 
napsal svatý Jan Pavel II., 
se zlo stává dobrem a dobro je 
diskvalifikováno. Kolem sebe opravdu vidíme, jak 
se zlo jakoby nezastavitelně šířilo a bralo na sebe 
stále horší podoby.

zÍt domovem

Hlásky
Mary nese těžkou desku, František 
komentuje: Ne, že bych se na tebe 
nemohl dívat, ale můžu ti pomoct?

Heslo ubytovatelů: Vezmem kluky 
do Zoo. (Jurise a Fandu)

Monča (šéfka Pressu): Já jsem zjis-
tila, že nemám ráda lidi.
Mary: A proto vedeš přípravný tým.
Monča: Vás mám ráda, vy nejste lidi...

Z režie: Krachov. Připravujeme kri-
zovou cestu.

F O T OD N E

Realista ale prožil zkušenost. Ví, že láska 
opravdu mění svět, pomalu, postupně, ale 
skutečně.

Že je silnější než zlo, protože sám Bůh 
je láska. Světový den mládeže je nejen pro 
nás a pro církev, ale pro celou společnost 
významným svědectvím naděje: kdo bere 

vážně Krista, slouží skutečnému dobru  
a je účasten Božího zázraku – daru do-
mova, rodiny.

Stavím se na pozici realisty a spolu 
s vámi se o vzájemnou lásku chci snažit!

P. Jenda Balík

,,sdm je  
svedectvím 
nadeje“

„Czistim duše, 
czistim drogy.“

PS: Zpověď začíná hodinu přede mší.

twoja porcja świeżych informacji



Dnes muzete 
naposledy 
koupit kelímek  
levneji!

PS: zijte podle 
laudato si !

Otec Hipster petr Radí

Tarnów/Stary Sącz: Fotoreport z predprogramu

,

Téměř sedm set mladých z brněnské 
diecéze se připojilo k poutníkům z více 
než dvacítky zemí na předprogram do 
Tarnówa. V sobotu společně slavili mši 
svatou ve Starym Sązcu.

Ołtarz Papieski – místo ve Starym Sączu, 
kde sv. Jan Pavel II. v roce 1999 prohlásil 
Kingu Polskou za svatou. Ta zde žila ve 
13. století a založila místní klášter klari-
sek. Dřevěný oltář byl původně vyroben 
pouze pro příjezd papeže, místní si jej 
ale rozhodli nechat postavený natrvalo. 



zprávy od úcastníku

WYD Meme

Zdravim ze Stryzovic :) Nase pesi skupina proziva dny 
spolecne s Litevci, Ekvadorci, Francouzi, Australany 
a Argentinci. Setkavani s lidmi z jinych koutu sveta 
a jejich kulturami je pro nas asi nejsilnejsim zazit-
kem. Je krasne videt, ze cirkev opravdu ZIJE! 

Jana, ostravsko-opavská diecéze

Ušli jsme asi 130 km za 5 dní 
z města Braniewo do poutního 
místa Święta Lipka. Sešli jsme 
se skvělá parta – Češi, Poláci, 
Filipínci, Rakušani, Zambijci. 
Z 19 jsme tu 3 holky. Náš ve-
doucí jezuita Wojciech Werner 
je úúúžasný. Ještě jsem se nese-
tkala s energičtějším jezuitou. 

Klára, jezuitský  
předprogram Magis

Jsme ve farnosti Debica 
pobliz Tarnova. Cekalo nas 
nadherne privitani v po-
dobe dechove hudby. Nav-
stivili jsem koncentracni 
tabor Pustkow a strelnici 
raket V2. Treti den byl 
ve znameni trihodino-
ve pesi poute do Zawady, 
kazdy mohl nest kriz. Msi 
pred nadhernym kostelem 
slouzil biskup Vojtech 
Cirkle.

Vojta,  
brněnská diecéze 

Ahoj, máme se pěkně. Program je hez-
ký, ale i vcelku náročný. Myslím, že každý 
prožívá silné krásné chvíle, ale najdou se 
i těžké momenty (dneska pár lidem ukrad-
li peněženky). Proto prosíme o modlitbu.  
PS. Mějte se tam moc suprově!! ;)

Jirka, královéhradecká diecéze

Všichni spíme v moc 
fajn rodinách, jedni mají 
po ránu vyjížďky na 
koni. Mohli jsem se zú-
častnit představení Orel  
a kříž – asi 300 herců 
přehrálo historii Pol-
ska. Byli jsme ve vedlej-
ší vesnici Dluge Gósiny, 
kde mají dřevěný kostel  
sv. Magdalény. Celý den byl 
v duchu Ora et labora. Do 
farní zahrady jsme zasázeli 
20 lip pojmenovaných na-
šimi jmény. Večer po obřím 
občerstvení nám nezaslou-
ženě poděkovali za křest 
Polska. Teď jsme na cestě 
do Hnězdna.

Markéta, pražská diecéze

Pohostinnost rodin predcila ocekava-
ni. Vecer padame do posteli unaveni 
s pocitem dobre prozitych dnu. 

Eliška,
 olomoucká arcidiecéze

COŽE,
TY JEŠTE NEMÁŠ DOST ?

MODLI SE A PRACUJ!
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Pocasí

26°C-28°C východ slunce 4:57
západ slunce 20:35

anketa
Dzień dobry! Přípravný tým se rozmluvil polsky

V rámci redakčního běžeckého tréninku jsme oběhli některé z vás 
a položili jim pár otázek. Pokud jsme se nezeptali zrovna vás, mů-
žete své odpovědi napsat vedle otázek sem do časopisu. Sice si je už 
nikdo jiný nepřečte, ale nemůžete říct, že jsme se vás nezeptali...

1.Kde ses dnes ráno 
probudil/a?

2. Na koho se na SDM tesíte?
3. Co vzkázete ostatním 

polsky?

Nikča, ubytování, královéhradecká diecéze 
1. Slunce se opíralo o mou zelenou karimatku a něžně 
probíralo má ospalá víčka.
2. Na naše Ostravaky a Opavaky, protože je budeme uby-
továvat.  
3. Stierka a dzień dobry. Doufám, že Poláci znají naše 
české „ježkovy voči”, protože to používám nejčastěji.

Tonda, stravování, 
královehradecká diecéze
1.V obležení přátel.
2. Na svoje strávníky.
3. Bierz i jedz!

Martin, šéf ubytovatelů, 
ostravsko-opavská diecéze
1.Takový zvláštní kamrlík, temná komora, kde 
je strašně hodně prádla, tři postele a hodně pa-
vučin. Ale máme kde spát a je tam teplo. 
2. Já se nejvíc těším, až všichni lidé budou ubytova-
ní a nebudou si stěžovat na podmínky. Ale samo-
zřejmě setkání s papežem je taky lákavé.  
3. Ako nebenže zjezené, nebenže pogoda.

Tomáš, centrum, 
litoměřická diecéze
1.V posteli?
2. Na papeže. 
„Ještě na někoho?“ Ne?!
3. Parafia

Michal, stravování, 
brněnská diecéze
1. V tělocvičně za zvuků sere-
nády, kterou hrál jeden spolu-
týmák (Tonda zpíval Aleluja, 
nebo něco takovýho). 
2. Na všechny kamarády, 
které jsem dlouho neviděl.
3. Cześć! To jsem se naučil 
u nás v obchodě. Máme tam 
polského prodavače s polský-
mi nutellami, na kterých jsou 
polské nápisy :)   

Maruška, úklid, olomoucká arcidiecéze
1. Místo nabrání nových sil.
2. Na papeže. Jinak jsem tu všechny,  
na které jsem se těšila, potkala.
3. Dieta bezglutenova.

Mary a Katka, Café Samaritán, 
olomoucká arcidiecéze
1. Stan.
2. Na naše dobrovolníky – kavárníky.
3. Droga wolna. Vašek, režie, olomoucká arcidiecéze

1. Slovy otce Kamila – Režijní kumbál.
2. Na Jardu, až přestane být Kešu  
a začne být Jarda.
3. Dzenki!

Katka, výzdoba, brněnská diecéze
1. Jako u potůčku, protože máme ve třídě akvárko, které 
neustále bublá.
2. Kamarády z Francie, které jsem potkala, když jsem 
byla dobrovolník na francouzském poutním místě Pa-
ray-le-Monial.
3. Jenom dzień dobry!


