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První slova po Ježíšově zmrtvýchvstání, kterými 
zdraví své ustrašené učedníky, zní 
„Pokoj vám“. Žádné výčitky, 
žádné nadávky, žádné po-
nižování, přestože by si 
je učedníci v této situaci 
právem zasloužili. Slova 
plná naděje, ukazující, že 
Bůh má situaci pod kon-
trolou. Ježíš moc dobře ví 
o strachu svých učedníků, ví 
dokonce i o příčinách všech je-
jich strachů – o jejich hříchu. Přesto 
jim dává naději a nabízí jim pokoj. Jak veliká je Boží 
moc nad zlem a nad celým stvořením, jak veliká je Boží 
láska k člověku. A jak velkorysá je nabídka odpuštění. 

A nejen to. Je to zároveň i program pro společenství 
Církve – aby vládl pokoj i mezi Bohem a lidmi i mezi 

Dává nadeji. A nabízí odpustení 

F O T OD N E
Jaké dojmy si přivezli Brazilci z Pra-
hy a jak jim u nás chutnalo? 
→ Zjistěte v tomto čísle na 2. straně! 

Kešu a registrace - to byl zase den. 
→ Mrkni na 5. stranu!

Kam vyrazit v rámci Festivalu mla-
dých v úterý 26.7.
→ Mrkni na 6. stranu!

lidmi navzájem. Kolik našich vztahů by potře-
bovalo tento mocný pozdrav „Pokoj vám“, ko-
lik našich bližních touží po pokoji s námi a ko-
lik pokoje je potřeba pro usmíření lidí i národů. 
Kolik pokoje potřebuje tento nemocný svět.

V nemocnicích dříve bývaly nápisy: „Ticho 
léčí.“ My, učedníci Ježíše, moc dobře víme, že 
neléčí ticho, ale právě Ježíšův pokoj, který je da-
leko víc než ticho, je to totiž přítomnost Slova, 
Boží blízkost, které posiluje a uzdravuje, které 
vrací důstojnost a vnitřní harmonii člověku ne-
mocnému a zraněnému hříchem.

A tak můžeme v našich uších i srdcích ne-
chat zaznít tuto Ježíšovo výzvu: „Pokoj vám“. 

otec Robert Bergman 
z Plzně

*Pozn. red.: Otec Robert tady v Krakově není osobně 
přítomen. Myslí na nás všechny v modlitbě a žehná nám. 

,,pokoj vám“ 

,,A za pokání 
mi tu uklidíš 
zpovědnici.“



Program v Českém národním centru v Krakově 
hudebně doprovází SBMka - Schola brněnské 
mládeže. Je to sbor zpěváků a hudebníků nejen 
z Brna, kteří rádi chválí svým zpěvem Boha. 
Ke stále lepším výkonům je povzbuzuje jejich 
sbormistr Štěpán Policer. Už od středy nacvičují 
a  pilují svoje vystoupení, aby jejich hudba laho-
dila vašim uším. 

V Krakově jejich skupinu 
duchovně doprovází otec 
Petr Beneš z Brna. Podělil 
se s námi o svoje svědectví, 
jak ho přijali v SBMce. „Ří-
kal jsem si, co tady vlastně 
s SBMkou budu dělat jako 
nezpěvák. V pubertě mě 
totiž dost drastickým způ-
sobem vyhodili ze sboru. 
Tvrdili, že zpívat neumím, 

Ten uz je nás, znelo SBMkou

okradení dekují za pomoc 

a  od té doby jsem se bál zpí-
vat na veřejnosti,“ vzpomíná. 
„Když jsem nad tím přemýšlel 
v kostele, zaslechl jsem Boží 
hlas, který mi říkal, že sem 
přesto patřím. Koupil jsem si 
sborové tričko, a když jsem si 
ho zkoušel, tak se sbor otočil 
se slovy: ,,Ten už je náš.“ To 
bylo pro mě takové potvrzení, 
že do SBMky opravdu patřím. 
A dokonce jsem si s nimi za-

zpíval,“ dodává otec Beneš. 
„Za ty roky, co sbor znám, musím říct, že se pořád 

vyvíjí. Nejsou jenom schopné hudební těleso, ale zá-
roveň se hodně modlí a vytváří krásné společenství,“ 
hodnotí.

-MaS-

SBM v číslech
•Ani 2 autobusy nestačily k dopravě celé schóly  
do Krakova.
•Za dobu své existence vydali 4 CD.
•Před odjezdem do Krakova trénovali 12 hodin denně.
•V brněnských kostelích a na akcích pro mládež 
zpívají už 15 let.
•V repertoáru pro Krakov mají nacvičených 110 písní.
•1500 – jen tolik mají s sebou v Krakově nových CD 
s názvem Deo Gratias. 

Nové cédéčko pořídíte za výhodnou krakovskou 
cenu, tedy za lidové dvě stovky. 

Dnes v 15 hodin se mů-
žete těšit na jejich kon-
cert, kde představí staré 
dobré vypalovačky i úpl-
ně nové songy. O uvede-
ní jejich zbrusu nového 
CD se postará otec Jenda 
Balík.

Si tak lítám po Mogile a to vám povím: Včera bylo na 
nádvoří pořádně rušno! Tolik poutníků! Kromě vás 
nově příchozích jsem tam viděl i hromadu lidí z pří-
pravného týmu ve stáncích naditých zajímavostmi. Pro 
ty, co je ještě neokoukli sami, mám pár tipů z ptačí per-
spektivy. Jestli mi rozumíte, píp.

Frčím střemhlav dolů, a málem jsem si to na-
pálil přímo do kavárny Samaritán! A sotva jsem 
se celý mokrý, cukrem zalepený vyškrábal z prá-
vě natočené ko-
foly, přilepil jsem 
se na rozjezenou 
rakvičku. Mno, 
raději to tam pře-
ce jen přenechám 
vám, co chodíte 
rádi mlsat. Zato 
spoustu digi vy-
chytávek u stánku 
Signálů si nechám 
líbit. Až si tu do-
bijete svá blikát-
ka, hoďte mi pak 
taky něco s hashtagem #TwGOD na Twitter!

Od Signálů už je to co by křídlem mávnul do 
kamenného obchodu s různými upomínko-
vými předměty a dárky ze světového setkání – 
tak nezapomeňte babičce poslat hezky postaru 
analogově pohlednici a mamce přibalte třeba 
růženec. Abyste udělali radost taky svojí ségře, 
nemusíte ani nikam lítat. V druhé půlce nádvoří 
je totiž stánek časopisu IN a hned vedle prodej 
českých triček ke světovému dni. 

Fíha. Stánek recepce vypadá seshora neustá-
le jako obložený chlebíček. Nojo, lidi. Pořád 

T w í t á k o v a 
c e s t a

se potřebují 
na něco ptát 
a zjišťovat! Tro-
cha trpělivosti by 
jim občas neuško-
dila. Ale nakonec to 
s  nimi tak zlé nebu-
de: dokonce i ke stánku 
liturgie proudí první odváž-

livci, aby se zapsali ke 
službě u oltáře (mini-
stranti, čtení…), kněží 
se hlásí na zpovídání. 
Snad tam brzy uvidím 
i vás – a  to si pište, že 
vše budu z horní římsy 
pozorovat!

Trochu mě ten re-
gistrační nápor začíná 
zmáhat, a tak fičím ko-
lem pódia nad gyne-
kologickou a psycho-
logickou poradnou 

schovanou mezi stromy. Za dva rohy dozadu 
a mohu na chvíli spočinout v mnišské zahradě. 
Tam je konečně klid. Ale vy si na ni dejte bacha 
a její návštěvu vynechte – bratři cisterciáci si zde 
opečovávají své růže, modlí se a rozjímají. Ne-
chte jim tu proto soukromí a klid. Zíííív. Až mě 
to kolébavé ticho uspává. Nechám si zdát, kam 
mě křídla nad Krakovem zanesou zítra…

Váš BBB 

* Dnešní ptačí pohled pro vás sepsali Ton a Mai
**Více sledujte na twitterovém účtu @WYD_cz

Zatímco jsme v pátek sjížděli během předprogramu řeku na raftech, vzal nám někdo z kláštera, 
kde jsme byli ubytovaní, naše kapesné do Krakova. Pasažéři ostatních autobusů královéhradecké 
diecéze nám ale prokázali skutečné milosrdenství. Uspořádali sbírku a vybrali mezi sebou tak velkou 
sumu, že se nám vrátily všechny ukradené peníze. Tímto bychom jim a P. Janu Šlégrovi chtěli podě-
kovat za podání pomocné ruky. Moc si toho vážíme!     

Posádka autobusu HK-4



kesu_unofficial
Kraków, Poland
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To se líbí uživatelům  sv_jankrtitel, sv.florian a hlavniuby-
tovatel
kesu_unofficial  #sdmcz #Krakow2016 #uzmamekdebyd-
let #rychlenajitsprchu #milujblizniho #aletedsenepriblizuj 
#huraprosampon #hurapro batoh #nechcizlutej  
#takcervenejaspon #czechboy #lol #nbd   
#noinstagramwaste

kesu_unoff cialI

Přidejte komentář...

 Zorientuj se v Krakove!Korunka k Bozímu milosrdenství: Víte, ze...?
...Korunka je označení pro modlitby zachovávající strukturu růžence? 
...Korunku k Božímu milosrdenství svěřil Bůh svaté Faustině v časech bezprostředně poznamena-
ných ideologiemi nacismu a komunismu? 
...Touto modlitbou nám Pán v těžkých dobách skrze Faustinu připomenul svou lásku, která je  
milosrdná? 
...Návod, jak se korunku modlit, najdete v české brožuře poutníka na straně 32? 
...Korunka k Božímu milosrdenství je také součástí novény, která začíná na Velký pátek, a končí 
v sobotu před druhou nedělí velikonoční, kdy se slaví svátek Božího milosrdenství?
...Novénu se samozřejmě můžete začít modlit kdykoli během roku? 
...Svátek Božího milosrdenství ustanovil svatý Jan Pavel II. na základě přání, které Ježíš projevil ve 
zjevení svaté Faustině? 

A tip závěrem: Doporučujeme si k modlitbě přidat skutky milosrdenství, kterých není nikdy dost! 

OBJEVTE DRUHÝ BrEH VISLY Kopec Krak
Zajděte na kopec, který místní postavili a věnovali 
legendárnímu zakladateli města knížeti Krakovi. 
Krom toho, že si tam skvěle odpočinete, nabídne 
vám i perfektní výhled na Krakov.

Kostel sv. Benedikta
Jeden z nejstarších, nejzáhadnějších a nejmenších 
kostelů na území Krakova byl vystavěn v 10. nebo 
11. století na nejvyšším bodě Lasotova návrší.

Schindlerova továrna
Vydejte se do proslulé Emalie, v níž během války 
německý průmyslník Oskar Schindler zaměstná-
val Židy, a tím je zachraňoval před smrtí. Návště-
va muzea je skutečně silným zážitkem, který ale 
vyzní nejlépe, pokud si na něj vyhradíte více času. 

Kamenolom Liban
Místo, kde se už od středověku těžil vápe-
nec, zneužili nacisté během 2. světové vál-
ky jako tábor nucených prací. Na dně mů-
žete dodnes vidět zbytky dekorací k filmu 
Schindlerův seznam, který v kamenolomu 
natáčel režisér Steven Spielberg. Toto mís-
to mimo jiné platí za vyhlášenou lokalitu 
k pozorování ptáků.

Park Bednarskiego
Odpočiňte si, pokochejte se rozmanitostí 
stromů i rostlin a objevte malebné skalky 
v parku vysázeném na konci 19. století 
z iniciativy místního ředitele školy, jehož 
jméno dodnes park nese.

Památník obětem koncentračního tábora Płaszów
Připomeňte si největší koncentrační tábor v Krakově. 
Místu se říká památník vytržených srdcí. Vznikl na 
území dvou židovských hřbitovů, jejichž pozůstatky 
jsou stále viditelné. 

MOCAK – Museum of Contemporary Art in Krakow
Navštivte výstavu Medicine in Art a další zajímavosti 
ve vysoce hodnoceném muzeu moderního umění. Po 
celou dobu trvání SDM je otevřeno zdarma. 

Opevnění sv. Benedikta
Všichni, kteří se zajímají o pevnosti, mají jedinečnou 
možnost vidět jednu z mála maxmiliánských bašt v Ev-
ropě. Je součástí opevnění, které bylo postaveno v letech 
1853-56 jako jedna z prvních fortifikací Pevnosti Krakov. 

-ton-

Z Českého národního centra v Mogile se do centra 
města dostanete tramvají S1 ze zastávky Klasztor-
na (asi 5 minut chůze od kláštera k hlavní silnici). 
Vystupte na zastávce Dvorzec Głowny. Celkem trvá 
cesta přibližně 35 minut za běžného provozu, během 
SDM počítejte s možným zpožděním. 

Snídaně i obědy vám každý den vydají v místě ubyto-
vání. Jinak je to ale s večeřemi: ty si zajišťujete sami za 
stravenky v restauracích po celém městě, které spolu-
pracují s SDM a nabízejí menu poutníka. Poznáte je 
podle nálepky na dveřích, případně je najdete i v mo-
bilní aplikaci Pilgrim. A hlavně si nezapomínejte nosit 
pití, v centru je vždy větší horko než tam, kde bydlíte.

Dobře vám poslouží mapy Krakova, ty máte v balíčku 
poutníka či v informačních centrech. Využijete je jed-
nak při použití hromadné dopravy, která bude v Kra-
kově a jeho okolí zdarma (musíte mít u sebe kartičku 
poutníka), ale i pro pěší přesuny, které doporučujeme. 
Myslete na to, že poutníků je moc a MHD bude po-
malejší.

-il-

-han-

Prehistorické stavby, architektonické pa-
mátky, místa známá z filmu Schindlerův 
seznam a nádherné oblasti zeleně. Čtvrť 
Podgorze na pravém břehu Visly, bývalé 
nechvalně proslulé krakovské ghetto, se 
v  posledních letech stavá velmi populár-
ním, trendy místem pro mladé, které ne-
baví přeplněné centrum. Kromě hipster 
kaváren, swingových tančíren nebo vy-
hlášeného Muzea moderního umění zde 
najdete i staré kostely, zbytky krakovské-
ho opevnění a pozůstatky koncentrační-
ho tábora.



WYD Meme
TAM JSOU DVERE

TOHLE JE MUJ POKOJ

tipy redakce
Kam vyrazit v rámci Festiva-
lu mladých v úterý 26.7.

Koncert
Kana (Ukrajina), Curtis Chap-
man, The Thirsting, Insideout 
(všechny tři USA)
20 hod. Park Blonia
Pro všechny fanoušky popové 
a rockové hudby.
Výstava
Svatý Maxmilián Kolbe
7-20 hod. (až do 29. 7.), Františ-
kánský klášter ve Starém městě
Život kněze, který nabídl svůj 
život za spoluvězně v Osvě-
timi, ale také šest let působil 
jako misionář v Japonsku.
Vocational center  
Mercy Academy
14.30-15 hod., Cracovia Sta-
dion, Conference room 2
V centru povolání poznejte 
dobrovolníky, kteří byli na mi-
siích v Chile, Řecku a Francii. 
Znalost angličtiny s sebou. 
Film  
TIFF - The Inigo Film Festival
20.30–23 hod., Maly Rynek 
(v různé večerní časy až do 
pátku 29. 7.)
Festival krátkých filmů.
Přednáška
Social Choice: Theory of Voting
13-14 hod., Fakulta materiálů 
a keramiky, AGH, B8, Calle 
Mickiewicza 30
Doktor Piotr Faliszewski vy-
světluje, jak děláme volby. An-
gličtina nutná. 
Modlitba
Nightfever
20–22.30 hod., kostel svaté-
ho Kazimíra, Bobrowskiego 6  
(ve čtvrti Kaziměř)
Noční adorace a chvály v ang-
ličtině, polštině a němčině.

Ještě nikdy předtím nebyli v Evropě. Přes-
to Pedro, Fernando a Wallas hostili na SDM 
v Riu české poutníky. Letos pro ně Češi na 
oplátku připravili předprogram v Praze. Jaký 
dojem na Brazilce naše republika udělala?
Věděli jste něco o Čes-
ku ještě před světovým 
setkáním v Riu?

Známe spoustu čes-
kých fotbalistů, sledu-
jeme je na internetu. 
A  taky Tomáše Berdy-
cha. Věděli jsme, že se 
Československo rozdě-
lilo. A Wallas, protože 
studuje vojenskou ško-
lu, zná dokonce i příběh atentátníků na Hey-
dricha a osud Lidic.
Co vás nejvíc překvapilo po příletu do Ev-
ropy? 

Udivilo nás, že je tu čisto, že tu nejsou od-
padky.  A že veřejná doprava funguje, že tu 

prekvapilo nás, ze je v praze tepleji nez v brazílii
jezdí na jedné stanici zároveň autobus, tramvaj 
i  metro – čisté, pěkné… 
A nejsilnější zážitky z Prahy?

Samozřejmě Pražské Jezulátko. A že je teď v Pra-
ze tepleji než v Brazílii. Tam bylo před měsícem 

10 °C. A tady jsme grilovali, jedli 
papáju… Honza (pozn. red. Honza 
Heller, hostitel) je úplný Brazilec.   
Jaké české jídlo vám nejvíc chut-
nalo?

Pečená vepřová žebra, pečená 
kachna a bramboráčky. A české 
pivo je velmi dobré… :)
Kdybyste měli možnost mluvit 
s papežem, na co byste se ho ze-
ptali?

Proč není Brazilec. A požádali bychom ho, aby 
se modlil za města postižená terorismem. To vní-
máme jako důležité.

-MaK-

skauti slavili msi na wavelu 
 Do wawelské katedrály vchází eucharistický průvod. Nic zvláštního, 

kdyby kněžím z pod štoly nevyčuhoval skautský šátek. Někteří jej dokon-
ce mají pečlivě upravený přes ornát. Právě začíná skautská mše – první 
velká eucharistická slavnost Světového dne mládeže. Celebruje ji kardi-
nál Stanislav Rylko, předseda Papežské rady pro laiky.

Skauti a skautky z celého světa naplnili katedrálu až po schody 
u vchodu. Většinu tvoří polští skauti – harceři, kteří se také o celou 
bohoslužbu starají. I evangelium zaznívá nejprve v polštině a až poté 
v angličtině, přímluvy pak také v dalších čtyřech jazycích. O dvojja-
zyčný hudební doprovod se stará harcerská kapela. Na začátku mše 
hraje samozřejmě hymnu setkání, končí se populárním Oceans od 
Hillsongů. Jazykový babylon doplňuje liturgie v latině a kázání ve 
francouzštině. „Skauting vychází z křesťanské inspirace, je v něm ka-
tolická hloubka a je multináboženský,“ zdůrazňuje během něj kázající.

„Myslím si, že skautský styl života odpovídá tomu křesťanskému. 
I skauti se snaží stále zlepšovat. Jde o to reprezentovat Krista v každém 
čase a na každém místě. A skauting to dobře vystihuje svým heslem 
‚Buď připraven‘,“ zamýšlí se nad spojením víry a skautingu Mária, 
skautskou přezdívkou Sněženka, ze slovenského Veľkého Zálužia. Než 
se všichni skauti vyhrnou po mši ven, zazní polská harcerská modlitba: 
„O Pane Bože, Otče náš, chvění harcerských srdcí znáš…“ Příjemná at-
mosféra nenechává nikoho na pochybách, že skauti na SDM patří.

Je možné je potkat všude po Krakově. Poznají se podle skautských 
krojů a šátků. Skupinka 30 francouzských skautů vytvořila v parku im-
provizované divadlo. Na jeho neviditelném pódiu se právě odehrávají 
krátké scénky, ze kterých má obecenstvo vyčíst skutky milosrdenství. 
„Právě jsme přijeli a teď hrajeme seznamovací hry,“ vysvětluje Delphi-
ne a dodává: „Skrze to, co děláme ve skautu, ukazujeme, že v dnešní 
době můžeme být křesťany a zároveň mladými a moderními.“

-JK-

Zamávejte pres TV NOE domu
• Každý den vždy po skončení dopoledního 
programu máte v TV NOE půlhodinový pro-
stor pro natáčení svých pozdravů a vzkazů – 
pro jednotlivce, páry, skupiny i celé diecéze. 
Sraz u stánku TV NOE.
• Televize NOE bude točit i anketu, tak se nelekej-
te, pokud vás osloví se svými všetečnými, vážnými 
i odlehčenými otázkami. Všechny příspěvky se sta-
nou součástí živě vysílaného STUDIA KRAKOV.
• Během čekání na natáčení anket a pozdravů 
u stánku TV NOE můžete využít jejich připo-
jení na wi-fi.
• Seznam přenosů, kdy vás doma uvidí na ob-
razovkách, je k vyzvednutí u stánku TV NOE 
nebo na webu krakov2016.signaly.cz.
• Ve čtvrtek večer po 20.30 máte unikátní pří-
ležitost si prohlédnout televizní přenosový vůz.  



Nezapomeň dodržovat pitný režim! Můžeš vyu-
žít i  veřejná pítka v centru Krakova. Jejich loka-
ci najdeš v mobilní aplikaci Pilgrim.

Otec Hipster petr Radí
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Pocasí

25°C-27°C východ slunce 5:00
západ slunce 20:32

Hlásky

Nenech v tom ubytovatele samotné...
...A zkus si jednu službu na vrátnici! Daruj svých 
osm hodin pro druhé. Kromě dobrého pocitu na 
tebe navíc čeká i sladká odměna. ;) Informuj a zapiš 
se na své vrátnici ve škole. 

Zapojte se do Krakovské soutě-
že se Signály! Pište během dne-
ška své postřehy a myšlenky na 
téma POKOJ a vyhrajte. Soutěž 
probíhá každodenně s jiným 

slovem u stánku Signálů, kde bude také každý 
večer vylosován výherce dne.

Grafička Mary zhruba o půl čtvrté ráno 
ukládá soubor. Trochu ji ale v redak-
ci zlobí šotek, takže se na disku místo 

,,úkol od Boha” najednou objeví ,,úkol od noha”...

O. Artur: Snadněji tu najdu manželku, než tu ztra-
cenou visačku s důkazem, že jsem kněz.

Maruška (SBMka): A na co budete mít ty bílé sáčky 
ze snídaně?

Ondra (Úklid): Budeme je používat jako záchod. 
(Myšleno jako koš u záchodů.) 

Svetový den mládeze 2016 v císlech
Tak co, tipli byste, ze které země se přihlásilo nejvíce 
poutníků?

…

Ano, máte pravdu. Vyhrálo Polsko se svými 172 316 re-
gistrovanými účastníky. Druhé místo obsadili Italové 
s  76 883 poutníky a v závěsu jsou třetí Francouzi s 32 128 
přihlášenými účastníky. A co Česko? Podrobné statistiky 
vám přineseme v dalších číslech Krakowin. ;) 

Světového dne se dle oficiálních statistik účastní také  
844 biskupů a 47 kardinálů z celkem 107 zemí. 


