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Dnešní slovo na den jsou nádherná a úžasná 
Ježíšova slova, která naplnila srd-
ce ženy, která se díky svému 
hříchu dostala na hranici 
života a smrti. Ježíš ne-
moralizuje, neodsuzuje, 
nezvedá ze země kámen, 
ta žena totiž dobře ví, 
kde je ten zakopaný pes. 
Je to naopak, Ježíš ji přijí-
má cele, i s jejím hříchem, 
nebo možná hromadou hří-
chů a říká ji: „Jdi v pokoji.“ 

Připomíná mi to studium na fakultě architektury, 
kdy přišel do ateliéru jeden z mých učitelů, rozvrtal 
moje upocené a vydřené dílo, a pak prohlásil: „Po-
kračuj od začátku!“ Měl jsem chuť ho zabít, přišlo 
mi, že moje mnohahodinová práce přišla vniveč. 

Muzes zacít znova zít

F O T OD N E

***UWAGA UWAGA**
**POZOR POZOR***

Nechoďte večer nebo v noci do míst 
svého ubytování po jednom nebo 
po dvou (zvláště děvčata). Zajistěte 
si doprovod kamarádů nebo jiných 
mladých, kteří mají po večerním 
programu cestu do stejné školy. 
Bude určitě příjemnější než ten, co 
potkáte náhodou v parku nebo na 
ulici. ;)

Ale když se nad těmi slovy zamyslíme, je 
v  tom úžasné poselství: „Začni s novou hlí-
nou, úplně od začátku, ale využij veškerých 
svých zkušeností, které ses už naučil.“ Není 
v tom skryta paralela s onou ženou a se svá-
tostí smíření? Ježíš Tě přijímá, odpouští Ti 
Tvou starou a špatnou minulost a Ty můžeš 
začít znova žít s čistým srdcem, jakoby od 
začátku. A přitom využíváš všech zkuše-
ností, které jsi už v životě získal. 

Tak vám všem přeju odvahu a sílu nechat 
se pozvednout Ježíšem, podívat se mu do 
očí a přijmout jeho slova: „Jdi a od nynějška 
už nehřeš.“

otec Jiří Juris Jeniš 
z DCŽM Osová Bitýška

,,Jdi a od 
nynejska uz
 nehres.“ 

,,Ha! Další pokémon 
do sbírky!“

Autor dnešní hlášky je Rejwi. Své návrhy k fotu dne pište na fb SDM nebo na signaly.cz



Paní Szeremeta – tohle jméno bývá mezi členy 
přípravného týmu skloňováno snad častěji než pa-
pež František. Byť na světovém dni mladých sama 
nikdy nebyla, se svou cateringovou firmou krmí 
v těchto dnech polovinu české výpravy, zásobuje 
české národní centrum i kavárnu Samaritán.
Proč jste se rozhodla se svou firmou podpořit 
české poutníky?
Mám kontakty se školami, na kterých bydlíte 
a z   toho vznikla myšlenka spolupráce.

Pro kolik lidí dnes vaříte?
Ve čtyřech jídelnách připravujeme 2 680 obědů 
pro českou výpravu. Dále 300 porcí pro ukra-
jinské salesiány a 600 pro piaristy z Argentiny. 
To vše při třiceti zaměstnancích.
Jakou největší akci jste zatím zásobovala?
Doteď jsme vařili maximálně 1 000 obědů, tak-
že máme nový rekord.
Jak se vám vaří pro české poutníky? 
Spolupráce probíhá dobře, podle ohlasů všem 
chutná a jsou spokojeni – takže i já jsem spo-
kojená. Jen mám trochu problém s vaším jazy-
kem, ale vždycky se najde nějaký překladatel.
Která jídla jsou podle vás typická pro polskou 
kuchyni?
Pirožky z nudlového těsta, bigos, řízky se zelím 
a rajčatová polévka s rýží nebo těstovinami.

-MaK-

Kdyz vsem chutná, jsem i já spokojená

krakov prochází Zaludkem
Karamelky krówki zná asi každý. 
Polsko má ale i další speciality, 
které stojí za zkoušku. Co ještě 
můžete ochutnat?
Obwarzanek krakowski
Pečivo nasládlé chuti vypadá jako 
kroužek na sport ringo. Tuto kra-
kovskou specialitu koupíte se solí, 
s mákem, sezamem nebo třeba 
sýrem na každém rohu v mod-
rém stánku.
Pierogi
Národní jídlo polské, ukrajin-
ské, slovenské, ale také kanad-
ské. Půlkruhové kapsičky jsou 
nejčastěji plněné kyselým zelím, 
bramborami, mletým masem, 

sýrem, případně ovocem. Do Polska tuto po-
choutku podle jedné z legend přivezl z Ruska 

svatý Hyacint.
Ptasie mleczko
Cukrovinka, jejíž název doslo-
va znamená „ptačí mléko“ (lát-
ka, kterou někteří ptáci krmí svá 
mláďata). Nebojte se ale ochutnat, 
jméno sněhového bonbonu má 
původ v antické frázi s  význa-
mem „nedosažitelná lahůdka“.
Kopytka
Bramborové knedlíky ve tvaru 
kopýtek připomínají české šku-
bánky. Místo máku vám je ale 
v  Polsku naservírují se sýrem, 
opečenou slaninou a cibulkou.

-han-

B ł o n i a . 
Místo, které 
rozhodně jen 
tak na jedno 
mávnutí křídly 
nepřeletím. Pěk-
ně jsem se zapotil, 
když jsem chtěl vidět 
všechny, co přišli na zaha-

jovací mši svatou. Ale 
ten pohled stál za to! 
Tolik lidí, tolik cvrliká-
ní a ty nádherně zbož-
né zpěvy – jako by moji 
kamarádi slavíci měli 
na krakovských loukách 
slet... Mimochodem, jen 
tak info bokem křídlem: 
bohoslužbu vedl kardi-
nál Dziwisz, který prý 
znal fakt dobře svatého 
Jana Pavla II., protože 
byl jeho osobním sekre-

tářem. Takže, zážitek jak hnízdo!
Jeden by řekl, že tohle jen tak něco nepřekoná 

(teda, setkání s papežem nejspíš jo, ale ten tu za-
tím není). Jenže dnes dopoledne se stala událost, 
kterou jsem si nedokázal představit ani v nejdi-
vočejších snech o akrobatickém ptačím létání. Do 
českého centra za mnou přišel – držte mne pev-
ně na zemi – můj duchovní otec Michel Remery. 
Teda, abych se přiznal, nebyl tady asi jenom kvůli 
mně. Ale stejně mám strašnou radost! To díky 
němu jsem v Krakově s vámi. Dost mého pípání, 
raději si přečtěte, co říká Michel. ;)

Váš BBB 

* Twíťák se dnes ve svém přeletu zmiňuje o knížce Tweeting 
with God a Michelu Remerym. Nově je dostupná mobilní 

aplikace i webová stránka tweetingwithgod.com také v českém 
jazyce. Tak si ji zdarma stáhněte! Kniha se s webem a aplikací 

vzájemně doplňuje a můžete na nich najít například citace 
z Youcatu a Kompendia katechismu katolické církve.

** Dnes pro vás z ptačí perspektivy psala Han 

T w í t á k o v a 
c e s t a

Snazíme se vysvetlit krásu evangelia
Michel Remery působil jako mládežnický kněz v Nizozem-
sku, když si všiml, že lidé, jenž potkává, mají spoustu otázek 
o své víře. Začal na ně odpovídat v twitterových příspěvcích 
o 140 znacích. Mladí ho pak požádali, aby své odpovědi 
rozvedl. Nakonec z nich vznikla kniha Tweetuj s Bohem 
s překladem do 9 jazyků včetně češtiny. Michel sám říká, že 
nechce lidi poučovat, ale pomoci jim přemýšlet.
Proč je důležité učit 
mladé přemýšlet?
Každá lidská bytost 
má úkol nejen si 
informací všímat 
a opakovat je, ale 
také je učinit svými 
vlastními. Víra by 
neměla být jen lát-
kou, kterou si na-
studujeme, ale sou-
částí nás samých. 
A jediná cesta, jak 
začít věřit oprav-
dově, je přemýšlet 
o tom, co jsme se naučili a poznat logická spojení mezi 
různými částmi víry.
Existují nějaké mantinely pro používání sociálních médií?
Jakýkoli nástroj, který používáme, může být použi-
tý k  dobrému či k špatnému. Šroubovák můžete užít 
k tomu, abyste něco opravili, i zničili. A to platí i pro 
sociální média.
Čeho se snažíte na sociálních médiích vyvarovat?
Měli bychom být opatrní, protože také v online světě 
jsme v  kontaktu s lidmi. Musíme být citliví k tomu, jak 
sociální média používáme, ale zároveň je v nich velká 
příležitost k evangelizaci. Protože jako církev musíme jít 
a  oznést poselství evangelia tam, kde jsou lidé. 
Inspirujete se i tím, jak sociální sítě užívají komerční 
projekty?
Je velmi zajímavé vidět, co dělají velké firmy, které se 
snaží prodat své zboží. My se určitým způsobem snaží-
me prodávat evangelium. Chceme, aby lidé přemýšleli 
a  uvědomili si, co je v životě opravdu důležité. Díváme 
se, jak to dělají druzí, snažíme se to použít rozumným 
způsobem a vysvětlit krásu evangelia. 

-JK-



Přiznáváme své 
slabosti, ale zároveň 

věříme, že „můžeme všechno 
v tom, který nám dává sílu“  

(Fil 4, 13). Můžeme čelit výzvám 
moderního světa, ve kterém člo-

věk vybírá mezi vírou a neví-
rou, dobrem a zlem, láskou 

a odmítnutím.

kesu_unofficial
Kraków, Poland

22h

To se líbí uživatelům sv_Valentyn a Bskp.Hrdlicka 
kesu_unofficial  #klukzplakatu #holkazplakatu #lovestory 
#laskuneuhasi #anineoholenevousy #konvikt? 
#czechboy #neoholen #mensiklukvyssiholka #ftw 
#mambilezubyikdyzsijenecistim #lovefirst

sarin07ka 
terezzka1 ...chtěla bych být holka z plakátu 
Agnieszka_94 Jestem dziewczyna prawdziwa, nie pójdzi-
emy na kawę?

kesu_unoff cialI

Přidejte komentář...

Ruzenec: Víte, ze... ?
… Počítání modliteb pomocí překládání kamínků či semínek z hromádky na hromádku je starší než 
růženec a zdrávasy se takto začaly počítat až ve středověku?
… Nejstarší formy mariánských růženců pochází z německy mluvících částí Evropy?
… Opakované mariánské modlitby nahrazovaly žalmy, které si laici nepamatovali?
… Recitované modlitby původně neměly ustálenou podobu a jejich pořadí i obsah se měnily?
… Když se růženec pomodlíte s kamarády nebo třeba v rodině, můžete získat plnomocné odpustky?
… Kromě radostného, bolestného, slavného a růžence světla existují i sedmibolestný a sedmira-
dostný růžence?

A co pro své spolecenství 
deláte vy?

V průvodu, který se během sobotního programu 
v  diecézích vydal napříč Opolí, jich sice nebylo zda-
leka tolik jako Francouzů či Čechů, přesto se skupinka 
libanonských mladých v červených vestách náramně 
bavila. „Jsem teď absolutně nadšená z toho, že jsem 
tady,“ popisuje jedna z nich – Noor. 

Noor vyrůstala ve Spojených státech a v Dubaji, 
ale po čase se s rodiči přestěhovali do Libanonu, kde 
má její rodina kořeny. „Lidé z církve v Libanonu jsou 
hodně zapojení do komunitní a sociální práce. Vzá-
jemně se podporují, takže nikdy nejsi sama,“ popi-
suje své zkušenosti z libanonských kostelů. 

Ve čtyř a půl milionové zemi žije asi 1,2 milionu 
katolíků, většina z nich nejsou římští katolíci, ale 
maronité a melkité. Když Libanon v roce 2012 na-
vštívil papež Benedikt XVI., tak mladým řekl: „Jste 
nadějí a budoucností své země. Měl bych také po-
zdravit všechny mladé muslimy, kteří jsou dnes 
večer s námi. Společně s mladými křesťany jste 
budoucností této skvělé země a Blízkého východu 
obecně. Snažte se ji budovat společně!“

Přestože je Noor zvyklá na život v mezinárodním 
prostředí, možnost setkat se s tolika mladými z celé-
ho světa je pro ni zatím největším zážitkem. Se svou 
skupinou se od ledna setkávali každý měsíc a při-
pravovali se na tuto akci. „Přemýšleli jsme o cílech 
tohoto světového dne nebo o tom, jak jej slavit a jak 
reprezentovat naši zemi,“ vypráví účastnice, která je 
na světovém dni úplně poprvé. 

S Poláky, které tato mladá dívka potkala během 
předprogramu v diecézi, si povídala o věcech, které 
by ve svých zemích chtěli změnit a jak by to oni sami 
mohli udělat: třeba, že by mohli ve svých společen-
stvích založit schóly nebo usilovat o to, aby bylo ve 
městech více světel.

-JK-

Report ze zahajovací mse

Z kázání kardi-
nála Stanislawa 
Dziwisze, 
krakovského 
arcibiskupa, bě-
hem zahajovací 
mše Světového 
dne mládeže

K dnešní pouti: Jan Pavel II. a Lagiewniki
•Sanktuarium Božího milosrdenství stojí přes-
ně v místech lomu a továrny, kde Svatý otec 
ještě jako vysokoškolák pracoval při těžbě vá-
pence na výrobu sody v chemičce.
•Na levé straně hlavního chrámu je vystavená 
klerika sv. Jana Pavla II., kterou měl na sobě, 
když na něj 13. května 1985 spáchal útočník 
Mehmet Ali Ağca atentát ve Vatikánu. Bílá kle-
rika zde visí s krvavými skvrnami a průstřely 
po kulkách. Vzhledem k vážnému zranění 
břicha i lékaři tvrdili, že papež přežil jen zázra-
kem. Sv. Jan Pavel II. to připisoval Panně Marii 
Fatymské.
•Ve spodním kostele Sanktuaria se nachází ně-
kolik kapek papežovy krve, odebraných před 
jeho smrtí. Má nám připomínat, že tento pol-
ský světec se na nás dívá z domu našeho Pána.

,,

’’



WYD Meme
JDI A NEHRES...

HELE, JABKO!
DÁS SI?

Reportáz psaná z pódia
Pondělí 9:02
Sedím u počítače a přemýšlím nad dalším článkem, který chci napsat. V tom za mnou přichází do 
redakce pánové z liturgie a ptají se mě, jestli bych se s nimi pomodlila úterní ranní modlitbu, a to 
přímo na pódiu. Je mi jasné, že na programu bude spousta lidí, a navíc to vše bude přenášet televize 
Noe k nám domů do České republiky. V první chvíli z toho mám trošku strach. Ale říkám, že se 
s nimi pomodlím. Pán mě v tom přece nenechá!
Pondělí 11:41
Ještě ten samý den přijíždím k pódiu, abychom si modlitbu vyzkoušeli. Silní muži mě i s mým 
vozíčkem vynáší nahoru na 
pódium, připadám si při 
tom úplně jako královna. 
Dostáváme instrukce jak 
správně držet mikrofony 
a nacvičujeme si modlit-
bu s  bohoslovcem Jardou 
a dobrovolnicí Aničkou 
z  liturgie. Zkouška pro-
bíhá téměř stejně, jako by 
už běžel přímý přenos. Do 
rytmu přizvukuje SBMka, 
režisérka dohlíží na hladký 
průběh zkoušky a televizní 
štáb trénuje natáčení. Jedi-
ný rozdíl tedy zbývá pouze 
ve velikosti publika. 
Úterý 8:56
Je to tu. Sedím v koutku pódia vedle SBMky a vím, že za pár minut začne přímý přenos. Nejdřív 
všechny zdravím, vtipkuju a mávám na lidi pod pódiem. Se svými modlitebními přáteli se rozmlou-
váme pomocí jazykolamů, abychom dokázali modlitbu dobře přečíst. Hlediště se začíná zaplňovat. 
Člověk cítí tu sounáležitost, pospolitost a silnou atmosféru, když takhle na všechny může shlížet 
z pódia. SBMka rozehřívá nástroje i publikum. My máme nastoupit v momentě, kdy dozní poslední 
tóny žďárské hymny Kéž poznají nás po ovoci. Přichází chvíle, kdy zaznívá právě tahle písnička. 
V tom momentě začínám cítit rozechvění a pocit zodpovědnosti. Věřím ale, že se mi to s Boží po-
mocí podaří přečíst. Vždyť je to přece modlitba k Jeho slávě. 
Úterý 9:05
Zapínám mikrofon a jdu na to. Samotná modlitba mi uběhne rychle. Kupodivu jsem v klidu. Usmí-
vám se do kamery a snažím se pevným hlasem číst svůj text. Ponořím se plně do modlitby, po jejímž 
skončení mi kamarádi znovu pomůžou dostat se z pódia s vozíčkem dolů. 
Úterý 13:23
Ten pocit, jaký zažívají účinkující každý den, je… zkrátka neuvěřitelně zajímavé si vyzkoušet. A jsem 
ráda, že jsem ho mohla na malý okamžik zakusit i já.

-MaS-

A co ty? Pridás se ke Kesuove výzve?
Vzpomínáš? Bůh se první večer setkal s Ke-
šuem a dal mu výzvu, aby tento týden plnil 
různé skutky milosrdenství, které mu sám 
pošle (ve scénkách na pódiu). Kešu si poctivě 
odškrtává skutky do svého deníčku. Zatím se 
Kešu snažil těšit zarmoucené tím, že vyzval 
slečnu, se kterou nikdo nechtěl tancovat, na 
plese. Také přijal v Praze cizince Francesca do 
svého společenství. (No dobrá… Sice přišel 
pozdě, ale nakonec to dobře dopadlo!) A co 
ty? Přidáš se k jeho výzvě?

Hlásky

Maruška při cestě k Samari-
tánovi: Já se jdu zrakvit. (dát 
si rakvičku se šlehačkou)

Jirka z doprovázení bis-
kupů k liturgovi: Jak se 
přesně jmenuješ? Abych 
biskupům neříkal “ten Ja-
roušek z liturgie”...

Z předprogramu: 
To nás chcou vy-
krmit a sníst? 
To druhé nevím, 
ale to první určitě.

Nejede mi počítač?!
Technik: A nemáš tam cookies?
Fotograf: Cookies bych si dal!

Návod na použití k vozíčkářce Marušce při cestě 
ze schodů: Naklopit, ne vyklopit!

WC je jediné místo, kde mám konečně volno a klid od 
účastníků. (pořadatel)
Zkoušel jsi kostel? Tam taky nechodí! (Snovač)

Je ta sprcha vážně studená?
Ta je tak studená, že když 
jsem odcházela, tak jsem se 
bála, že mi vypadne zmrzlej 
mozek. 

Po návratu ze zahajovací mše: 
Napište, že organizace byla dob-
rá, ať nestrašíme lidi.

Jirka z Doprovázení biskupů: Jste sourozenci, víte  
o tom? Já jsem o tom dlouho nevěděl.

A proto společně s anděly a se všemi 
svatými hlásáme tvou slávu a voláme... 
Děvče z SBM: ,,62“ 

Marta z Režie jde na oběd a potká skupinku 
zvukařů: Není někdo z vás Ondra?
Ondra č. 1: Já!
Ondra č. 2: Já!
Ondra č. 3: Já!



Nezaprší a nezaprší… Ale kdyby náhodou – co pak? 
Jste-li v centru města, není nic jednoduššího, než se 
schovat do kostela nebo kavárny, těch je totiž Krakov 
plný. Ideální je zkombinovat obojí, doporučují 3 z 1 
otců hipsterů. ;)
Pokud už jste prolezli kostely křížem krážem v celém 
historickém centru města, vydejte se do čtvrti Kazi-
měř. Kromě synagog tu narazíte například na rozlehlý 
augustiniánský klášter s rosariem svaté Rity, velkou 
zahradou a výhledem na nedalekou baziliku svatých 
archanděla Michaela a Stanislava na Skalce. Svatý Sta-
nislav tu má dokonce svoji sochu a pramen s vyso-
kým obsahem minerálů. Až se z něj napijete, zajděte 
si k venkovnímu oltáři se sochami svatých - například 
sv. Faustiny či sv. Vojtěcha. Nádherný interiér má také 
bazilika Božího Těla, ke které od Skalky dojdete za pět 
minut.
No a když už do kostela, třeba na růženec, tak pak 
hurá do kavárny! Náš redakční tip? Kaziměřská ži-
dovská kavárna Cheder s kávou připravovanou na iz-
raelský i arabský způsob - tedy s kávou netradičně, leč 
příjemně kořeněnou (kardamon…). A kdo neholduje 
černé kofeinové tekutině, může místo provonět ob-
jednáním výtečného čaje z čerstvé máty. Menší hlad 
hravě zaženete s humusem nebo pitou a jako dezert 
poslouží křehká baklawa.
No a pro ty, kteří by se přece jen zasekli v samotném 
srdci města, má otec jako správný hipster tajné dopo-
ručení: zkuste Café Manekin! Sice z vás po ochutnání 
všech dortíků možná manekýn úplně nebude, ale... 
Útulnou kavárnu plnou psacích strojů, starých lamp 
a dobrého pití najdete na ulici svatého Tomáše.  
Tak co, z kostela rovnou do kavárny, nebo naopak?

Otec Hipster petr Radí
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Pocasí

25°C-26°C východ slunce 5:01
západ slunce 20:31

Zapojte se do Krakovské soutěže 
se Signály! Pište během dnešního 
dne své postřehy a myšlenky na 
téma POUŤ a vyhrajte. Soutěž 

probíhá každodenně s jiným slo-
vem u stánku Signálů, kde bude také každý večer 
vylosován výherce.
Úterním výhercem je Jakub Raszka. Cenu si může 
vyzvednout na stánku Signálů. Gratulujeme!

ráno
ODPOLEDNE

4 tipy, jak si  užít program ve 
zdraví
•dostatek pitné vody a šátek nebo čepice vás ochrá-
ní před nepříjemným kolapsem
•nezapomeňte na sluneční brýle a opalovací krém 
#byt #rudy #je #out
•noste s sebou příruční lékárničku (náplasti!)
•pokud trpíte alergiemi nebo astmatem --> léky 

vždy s sebou


