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Chtěl bych vidět ten protáhlý ksicht staršího brá-
chy, když mu přišli říct: „Hele, je tu 
ON, pst! Ano, tvůj vykutále-
ný bratříček. Zdá se, že ho 
Tvůj táta nevyhodil. Se 
mu divím.“

Vlastně by se mi chtě-
lo vypravěči vytknout, 
proč v tom jedinečném 
příběhu více nerozvedl 
vztah oněch dvou bratrů. 
Zdá se mi, že jim to už dlou-
ho neklapalo. Odkutálení se mla-
ďocha do světa bylo možná logickým vyústěním 
jeho nicnedělání. Vysedávání u kompu, jedním 
okem pořád na mobilním messengeru, s kama-
rádíčky online u kdejakých adventur – ale obrátit 
seno a vyměnit podestýlku dobytku? Na to je mla-

Budme opravdovými sourozenci

F O T OD N E

dý pán zrovna dneska móc unavený.
Tento Tvůj syn, říká starší syn rozhněva-

ně tátovi; kdyby řekl „ten darebák Peťa“, ale 
on říká „Tvůj syn“. Ano, mít stejného otce 
znamená, že jsme bratři, ale jen pokrev-
ně, geneticky. Bratrství ducha je něco víc. 
Opravdový bratr je člověk se vztahem.  

V závěru úterní mše svaté na téma dary Du-
cha Svatého nás kněze rozesmálo – a všichni 
v kostele jsme to ocenili potleskem – když 
moderátorka zahlaholila: ,,A nyní informa-
ce pro spolubratry kněze…“ Biskupové se 
pak nemohli shodnout, zda ona sestra je da-
rem Ducha Svatého nebo ne. Tomáš Holub 
tvrdil, že ne, Vojtěch Cikrle, že ano. Tomáš 
jako hlavní celebrant uzavřel konstatováním, 
že sestra je asi z jeho diecéze.

Takto se rodí opravdové vztahy. Srdeč-
ným humorem, laskavou blízkostí, společ-
ným prožíváním, nasloucháním, sdílením 
se. Mně se tu moc líbí. Každou chvilku na 
mě někdo zahlaholí: ,,Ahoj, Martine!“ Cí-
tím se jako váš bratr. Děkuji!

o. Martin Holík
z Radia Proglas

,,otec 
pribehl, objal ho 

a políbil.“ 

,,Před papežem, 
za papežem, nikdo 
nesmí stát. Nebo 
nebudem hrát...“ Hláška:

Kněz k dívčině: ,,Ty máš tak krásné oči.“
Dívka: ,,Od kněze to není kompliment, ale konstato-
vání skutečnosti.“

Autorem je Monika Píšek



Tak jsem dneska lítal po Krakově a sháněl něco k sezobu. To byste ne-
věřili, co všechno jsem objevil. Kousek od kláštera v Mogile, nedaleko 
zastávky Rondo Czyżyńskie, jsem našel megaobchod se zobáním. Vlítnul 
jsem dovnitř Carrefouru a tam byl u pokladny pult, kde nejenom, že berou 

naše stravenky a krmení, ale dokonce tam frčí i bezlepkově. 
A všeho si naberete, kolik chcete – na váhu. Ale bacha, 

ne všecko, co se tady v Polsku podle značek tváří jako 
bezlepkové, je želpíp fakt bezlepkové. Tak raději vždy pečli-

vě studujte složení. 
Když jsem pak zakroužil kolem centra 

města, pod křídla mi přišla ještě mexická re-
staurace Manzana u zastávky Stradom a dal-
ší restaurace WieloPole 3 u zastávky Poczta 
Glówna. Ať jsem lítal, jak jsem lítal, nepodaři-
lo se mi objevit, jestli berou stravenky. Ale tak 
či tak vás tam nakrmí bezlepkovým zobáním.

Váš BBB 

*Dnes pro vás z ptačí perspektivy psala MaK

T w í t á k o v a 
c e s t a

3 vychytávky webu k CSM Olomouc
Hlavní programátor, Jan Škrášek ze signálů.
cz, prozradil novinky k webu CSM. V čem je 
tentokrát jiný?
• Můžete sledovat obsah oštítkovaný jinými 
uživateli: například jejich statusy, fotky nebo 
blogové články. 
• Díky štítku #olomouc2017 lze jednoduše 
sledovat atmosféru setkání přímo od účast-
níků. Už teď si zkoušejte štítkovat svoje zážit-
ky z letošního celosvětového setkání štítkem 
#krakov2016.
• Web je plně responzivní, tedy uzpůsoben 
i  pro mobilní telefony ;).

INFORMACE k celostátnímu setkání mládeze 
Kdy a kde: V Olomouci 15. - 20. srpna 2017. Hlavní pódium: Korunní pevnůstka.
Setkání je určeno mladým od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společen-
ství mladých lidí. 
Motto: „Nebojte se!“
Novinky: Organizátoři chystají pouť na Svatý Kopeček a návštěvy olomouckých klášterů.

Otec Jenda Balík mladým vzkazuje: „Každý, kdo byl Krakově, má za úkol přijet do Olo-
mouce s pěti dalšími!“ A s úsměvem dodává: „Pronajmout stadion není problém.“ :)

„Jak říká Kešu, Pán Bůh je všude, tak se nebojte a přijeďte se s ním potkat do Olomouce. My vám pro to připra-
víme ideální podmínky!“ Doplnila  hlavní manažerka setkání Bety Vacková.

Program setkání v Olomouci vzejde ze spolecenství 
Na olomouckém setkání (CSM) povede tým Režie, který vytváří 
hlavní program na pódiu, mladá herečka Marta Ebenová. Zkuše-
nosti sbírá už letos v režijním týmu na Světovém dni v  Krakově. 
Už ses někdy dříve celostátního setkání mládeže účastnila? 

Poprvé jsem byla na celostátním setkání ve Žďáru, protože 
mě pozvala moje spolubydlící a kamarádka, která působila 
v  přípravném týmu a byla z toho nadšená. Tak jsem jela taky 
a opravdu mě nadchlo, jak přípravný tým fungoval s účastníky 
jako jeden celek v jednotě a harmonii. 
Zažila jsi i světové setkání v Riu?

Ano, to byl úplně jiný způsob prožívání víry. Poznala jsem 
tam moc kamarádů z Čech i Brazílie. Úplně to změnilo můj 
život. Nebýt Žďáru, tak jsem se nedostala do Ria. 
Jak vzniká scénář CSM?

Moc záleží na tom, jaká parta se v Režii sejde. Nebudeme dě-
lat profesionální divadlo, ale spíš divadlo autorské. To zname-
ná, že musí hodně vycházet z lidí, kteří budou přítomní. Takže 

si nemůžu předem napsat 
hru, celé si to režijně vy-
myslet a pak jen lidem str-
čit part, aby to zahráli. Ale 
budeme muset dokázat 
vymyslet program, který 
vzejde ze společných dis-
kusí a modliteb. Je to hod-
ně o společenství. 
→ Celý rozhovor si přečtěte 
na olomouc2017.signaly.cz

Web celostátního setkání mládeže:
olomouc2017.signaly.cz

Tentokrát  
o bezlepku 

Fotoreport: papez frantisek dorazil do krakova
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To se líbí uživatelům Tisickrate.cz, radio_proglas  
a TVNOE
kesu_unofficial  #mamfotkusmisskou #buckova2008 #elis-
ka #faktcool #tochces #svatebnioznameni #kesuabuckova 
#polozmejakopecet #nasvesrdce #pecet #studentska 
#mnam #sorryelisko #svaly #bucek_a_buckova

sv.Lukas_patronrezniku 
marquess ses nepochlubil Kešáku
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Přidejte komentář...

Americtí biskupové chystají 
katecheze pro 18 tisíc

„Aréna je naplněná. Nikdo další nebude vpouštěn do-
vnitř,“ hlásá večer nápis na Tauron Aréně – domovu Mer-
cy Centra, které je největším místem setkání pro anglicky 
mluvící poutníky v Krakově. Vevnitř se právě odehrávají 
chvály a adorace Nejsvětější svátosti. Ve zpěvu se střídají 
američtí křesťanští zpěváci Matt Maher a Audrey Assad. 
Sportovní halou naplněnou k prasknutí 18 000 návštěvní-
ky prochází průvod s monstrancí ve tvaru kříže. Když do-
putuje na pódium, slova se ujímá chicagský biskup Robert 
Barron a mluví o znamení kříže a opravdovém odpuštění. 
V rohu pódia stojí překladatelka a vše, co je vyřčeno či 
vyzpíváno, překládá neslyšícím do znakového jazyka.

Mercy Center kromě večerního programu hostí také 
katecheze a bohoslužby v angličtině a odpolední přednáš-
ky v rámci Školy milosrdenství. Středeční katecheze za-
číná promluvou 
manželů Jasona 
and Crystali-
ny Evertových 
o objevení své 
skutečné identity 
jako ženy a muže. 
Poté se slova 
ujímá kardinál, 
bostonský arci-
biskup a kapucín 
Seán O’Malley 
a mluví o roku 
milosrdenství . 
Plody milosrden-
ství vystihuje v příběhu kněze, jehož tatínek si po několi-
ka letech manželství našel milenku a počal s ní dítě. Žena 
během porodu zemřela, dítko přežilo. Manžela i jeho ne-
manželské dítě přijala ve svém domově manželka, kterou 
tento marnotratný muž opustil. Dokázali obnovit společ-
ný život a narodily se jim ještě další děti. Posledním z nich 
byl onen kněz, který o sobě říká, že je plodem odpouš-
tějícího milosrdenství své matky. Po katechezi moderátor 
oznamuje, že „se blížíme k nejdůležitější věci dne a celého 
života.“ V naplněné hale se rozezní potlesk a za malou 
chvíli začíná mše svatá.

-JK-

Co byste vzkázali Kešuovi, aby se mu 
lépe plnily skutky milosrdenství?
•Ať se za to modlí! 
Monika, olomoucká arcidiecéze
•Aby taky naslouchal druhým. 
Anežka, brněnská diecéze
•Aby se napil toho vína a pak si šel povídat 
s lidmi a nabídnul jim. 
Lukáš, bratr Jimmyho (Jendy)
•Aby byl víc bezprostřední. Běž do toho 
po hlavě! 
Alžběta, královéhradecká diecéze
•Neboj se vylézt ze své ulity.
Klárka, královéhradecká diecéze
•Buď vytrvalý a odhodlaný. 
Terka, brněnská diecéze

Dokážete si představit, že postavit studnu 
může zároveň znamenat postavit pro někoho 
vězení? Přesně toto se děje v některých afric-
kých vesnicích, ve kterých se dívky vdávají 
velmi mladé. Často nejsou první ženou svého 
manžela a jejich denní práce obnáší především 
starost o dům. Paradoxně je pro ně dlouhá ces-
ta k vodnímu zdroji požehnáním. Čas strávený 
na cestě je často jediný svobodný čas, který se 
jim dostává a během kterého mají šanci si pro-
mluvit s dalšími ženami. 

Pokud mají studnu jen 
pár minut od domu, tuto 
chvíli svobody ztrácí. Jsou 
vězenkyněmi nejen neo-
beznámenosti těch, kteří 
se snaží konat dobro, ale 
také vězeňkyněmi klima-
tických změn. Právě ty 
jejich rodiče nutí, aby je 
již v dětském věku přislí-
bili budoucímu manželu 
a  v nejisté době plné su-
cha, neúrody a hladu jim 
zajistili „jistější“ budouc-
nost.

Příběh tisíců afrických 
dívek odhalila návštěvní-
kům konference Laudato 
si’ – Integrální ekologie Eugenie Tcheugoue 
z Kamerunu. Konference se uskutečnila v pon-
dělí 25. července na půdě krakovské Jagellon-
ské univerzity. Eugenia byla jednou z pěti mla-
dých, kteří dostali příležitost mluvit o tom, jak 
do jejich života pronikají témata, které zmiňuje 
papež František ve své „zelené“ encyklice Lau-
dato si’. Kromě Eugenie se u řečnického pultu 
vystřídali i mladí z Itálie vysvětlující nedosta-
tek vody, z Brazílie mluvící o ztrátě biodiver-
zity, z Řecka sdílející smutná fakta o snižující 
se kvalitě života v zemi a z Eritrei poodhalující 
nerovnost ve světě. Všechny příběhy ukazovaly 

na úzké propojení problémů životního prostředí 
a problémů lidského života, tak jak o tom píše pa-
pež v encyklice. 

Ekovesnice a strom modlitby za přírodu
Až do pátku se můžete v ekovesnici v parku 

Kowoderski inspirovat k tomu, jak papežovu vý-
zvu k ochraně stvoření a života uvést do praxe. 
Nejzajímavějšími zastaveními, které připravilo 
The Global Catholic Climate Movement, je strom 
modlitby za přírodu a jednoduchá kaple vyzdo-

bená polním kvítím. Samozřejmě nechybí socha 
svatého Františka, slovy jehož modlitby celá en-
cyklika začíná. 

Stejné hnutí připravilo také dílny, diskuze a sdí-
lení se o tom, jak Laudato si’ opravdu žít. Během 
středečního workshopu mladí přemýšleli nad tím, 
co ve svém životě v duchu encykliky změní, až se 
vrátí z Krakova domů. Například Slovenka Ve-
ronika se rozhodla, že budou více setkání jejich 
spolča dělat venku, kde je přirozené světlo a ušetří 
tak energii a zdroje potřebné na její výrobu. A jak 
budeš žít encykliku Laudato si´ ty?

-JK- 

A co ty: zijes Laudato si´?



4 tipy, kde si v Krakove odpocinout 
Program Světových dní je tak náročný, že člověk někdy zatouží mít chvilku klidu ke ztišení na setkáním s Pánem 
nebo zkrátka ke chvilce odpočinku. Kam z centra města poodejít?
Krakovská ,,náplavka“ Na obou březích řeky najdete spoustu míst k odpočinku s výhledem na Wawel i další krásná 
panoramata. Relaxovat můžete jen tak v trávě, v přilehlých kavárnách jako Forum Przestrzenie nebo v Manggha, 
muzeu japonského umění a technologií. A pokud seženete kolo, vydejte se tímto směrem na projížďku. 
Park Bednarskiego Vyrazte do čtvrti Podgórze na druhé straně řeky, kde se nachází příjemný park vybudo-
vaný na konci 19. století. Mile překvapí rozmanitostí dřevin i malebných skal. Celá čtvrť se navíc v posledních 
letech stává trendy místem se spoustou moderních zajímavostí i architektonických památek. 
Kopec Krak, kopec Kościuszko a kopec Wanda Krakovští mají zvláštní oblibu ve stavění umělých kopců. 
Z pětice navýšenin doporučujeme třeba nejstarší z nich, v 7. stol. budovaný kopec Krak v nedaleké Podgorzi, 
věnovaný legendárnímu zakladateli města, knížeti 
Krakovi. Druhým kopcem je sice vzdálenější, ale 
o to hezčí kopec Kościuszko. Ten místní postavili 
před 200 lety, kdy byl Krakov krátce svobodným 
městem, jako deklaraci nezávislosti. Habsburko-
vé zde o něco později zbudovali krásnou pevnost. 
Místo ale není určené jen milovníkům fortifikace: 
z obou kopců je nádherný výhled na celé město. 
Poslední tip je na krátký výlet: kopec Wanda se 
nachází na cílové zastávce linky S1, 10 minut od 
českého centra.
Duchovní zklidnění: Taizé Klidný a neformál-
ní způsob modlitby nabízí komunita Taizé, která 
užívá jednoduché zpěvy v různých jazycích a kom-
binaci s mluveným slovem. Zakuste příjemnou 
atmosféru sami – stavte se do kostela sv. Štěpána 
(ul. Henryka Sienkiewicza). Posaďte se do přítmí 
se svíčkami na koberec a zažijte nádherné spojení 
s Pánem i sebou samým. Dnes i zítra se modlitba 
uskuteční ve 14, 20 a 21:30. Mezi modlitbami bude 
kostel místem klidného přijetí – bratři vás rádi uví-
tají a vyslechnou ty, kteří o to budou stát.

WYD Meme
TAK JSEM DOBEHL.

KOHO MÁM OBEJMOUT?
FREE HUG?

Chci zpátky svou karimatku
Od laserových obráběcích strojů, katolické teologie a zahradní architektury k tichu uvnitř vlastní hlavy, puchýřům 
a nikdy nekončícím lánům polí. Monika, Vlastík a Verča se vydali na předprogram Světového dne mládeže pěšky. 
Po cestě z jihu Moravy do polské Opole ušli 180 kilometrů.

„Zážitků máme strašně moc. Třeba jak jsme se domlouvali s Polákama.“ Je sice už docela pozdě večer, ale 
Monika je pořád plná energie a nadšeně popisuje sedmidenní cestu. Není těžké uhodnout, kdo pouť na SDM 
vymyslel. „Dvakrát jsem byla pěšky v Santiagu. Říkala jsem si, že když je to světové setkání tak blízko, mohla 
bych na něj vyrazit po svých,“ vysvětluje asi dvacetiletá iniciátorka. Její spoluputovník Vlasťa ze začátku spíš 
mlčí nebo jen sporadicky doplňuje Moničinu vý-
pověď. Později se ale rozpovídá tak, že je téměř 
nemožné ho zastavit. Také na něj cesta silně za-
působila.

Varic a tri tricka
Ujít třicet kilometrů za den hrozné není. Horší 

je vědomí, že zítra půjdete dalších třicet. A po-
zítří stejně tak. „Nohy mě nebolí. Ale puchýře 
byly hrozný,“ vzpomíná Monika. „Měl jsem je 
hned první den. A když se zacelily, přišla druhá 
řada. Celou cestu puchýře. Už sice zmizely, zato 
mě bolí lýtka a chodidla,“ doplňuje Vlasťa.

Devadesát na české, devadesát kilometrů na polské straně, pot, únava, plné krosny. „Brali jsme jen to nejnut-
nější, takže tři trička... No dobře, měli jsme vařič,“ přiznává Vlasťa zbytečnou zátěž. „Použili jsme jej nakonec 
tak dvakrát, jinak jsme všechno jídlo dostali. A to jsme prosili jen o kousek místa na rozložení karimatky a tro-
chu vody k pití,“ mluví o udivující vstřícnosti některých místních Monika a potvrzuje, že přespávání dopředu 
neplánovali. „Spoléhali jsme na Boží milost. Někde jsme museli obejít třeba patnáct baráků, protože ve vesnici 
nebyla fara. Jinde zase byli lidé hodně naladění proti světovému setkání, takže nás nechtěli ani vidět.“

Spousta míst, kde jsem jeste nebyla
Pomocníků na cestě bylo přesto dost: ředitelka, která unaveným pocestným dala k dispozici celou školu 

a přinesla nedělní oběd. Farnost, která se připravovala na poutníky z Bolívie, ale neváhala se o pizzu podělit 
ani s méně exotickými návštěvníky. „Vždy jsme obětovali modlitby za ty, kteří nás ubytovali předcházející den 
a potom jsme se modlili za ubytování na nadcházející noc,“ popisuje Monika.

Vlasťa nemá další putování v nejbližší 
době v plánu. Zato Monice svítí oči nedo-
čkavostí a nadšením: „Je spousta míst, kam 
se dá ještě jít a kde jsem ještě nebyla.“ Její 
spoluputovník jenom obrátí oči v sloup. Je 
ale téměř jisté, že cestou do Opole jeho pu-
tování neskončilo.

-han-

Vyrazte na Festival mládeže 
i dnes. Třeba na:

Modlitba   
COMMUNAUTÉ DU CHE-
MIN NEUF
20:00 - 23:00, kostel Sv. Floriana
Večerní program francouzské 
komunity. Chvály, adorace, 
modlitba.

Diskuze 
Discussiona hub: Ecology
15.30 - 17 hod., Akademia 
Ignatianum, 102 a 103, Ko-
pernika 26
Diskutujte s dalšími mla-
dými a hosty francouz-
ské biskupské konference 
a Francouzského institutu 
o aktuálním tématu.

Koncert
GLORIOUS (FRA), ALTO 
LOUVOR (POR)
20 - 23 hod, Plac Sczepanski
Francouzské a portugalské 
chvály.
Film   
I TRUST IN YOU
16:00, Cinema Kijow, aleja 
Zygmunta Krasińskiego
Polský dokument popisující 
vznik obrazu Božího Milo-
srdenství.

Výstava
WYD with Mother Teresa
14-23 hod. (výsta-
va otevřená až do pátku  
29. 7.), kostel sv. Kateři-
ny, Augustiańska 7, kaple  
sv. Doroty 
Výstava věnovaná životu bl. 
Matky Terezy, během níž si 
můžete popovídat se sestrami 
z kongregace.

YOUTH FESTIVAL - TIPY NA AKCE  



Nezapomeň si vzít pokrývku hlavy!

Otec Hipster petr Radí
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Pocasí

22°C-21°C východ slunce 5:04
západ slunce 20:32

I dnes můžete soutěžit se Signály! 
Tentokrát pište své myšlenky na 
téma DOTEK. Soutěž probíhá ka-
ždý den s jiným slovem u stánku 
Signálů, kde se také vždy večer lo-

suje výherce dne. Středečním výher-
cem je Marta Sýkorová s myšlenkou k pouti: „Vyjít 
na pouť znamená vyjít sám ze sebe, vyjít ke druhým.“ 
Cenu si může vyzvednout na stánku Signálů. Kromě 
soutěže můžete u stánku využít internetovou kavár-
nu, dobít si telefon nebo se cvaknout ve fotokoutku. 
A tajný tip navíc: dnes mezi 20. až 22. hodinou ve 
stánku možná potkáte i signálmana! 

ráno
ODPOLEDNE

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. 

***Pokyny z konzulátu ohledně po-
bytu na veřejných prostranstvích při 
setkání se Svatým otcem***

1) Pití určitě s sebou, ale ne ve skle. Vezměte raději 
plastovou lahev!
2) Deštníky můžete používat proti slunci i dešti. 
Ale nesmí mít špičaté hroty.
3) S sebou menší batohy se svačinou a nutnými 
osobními věcmi. Foťáky a mobily jsou taky v po-
hodě. 
4) Neberte si s sebou žádné velké kovové předměty, 
nemuseli by vás s nimi do areálu pustit.
5) Hlídejte si své věci!

Dojmy ze včerejší poutě do Lagiewnik
,,Obzvlášť se mi líbily mozaiky v kapli Sanctuaria sva-
tého Jana Pavla II. To mě ohromilo. Taky jsme s ka-
marády potkali mnoho lidí nejrůznějších národností 
a popovídali si s nimi.“

 Martin, Královéhradecká diecéze 

,,Jsem dojatá z toho, jak se k sobě lidé chovali. I v tla-
čenicích v tramvaji a davech při přesunech dokázali 
být ohleduplní. Neztratili radost a úsměv na tváři.“

 Cristina, pocházející ze Španělska,  
nyní Brněnská diecéze 


