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Pátek! To znamená, že už jsme za půlkou, ale přitom 
to nejlepší je před námi. Tedy pokud se díváte 
očima Marie, která nahlíží na svůj 
život jako na čas a prostor, kte-
rým prochází Bůh. Ve chvíli, 
kdy vyzpívala svůj magni-
ficat, měla za sebou dost 
náročnou cestu za Alžbě-
tou a ještě předtím setká-
ní s andělem, při kterém se 
celý její život obrátil vzhůru 
nohama.

Když se zamyslím nad Marii-
ným chvalozpěvem, myslím na to, jak 
často jsem blízko spíše k nějakému brblání, že je zase 
něco jinak, než by se slušelo být; myslím i na to, jak 
by se mi asi končil den modlitbou nešpor, kdyby místo 
magnificat plného chvály obsahoval výčet kritických 
připomínek: Stěžuje si má duše, i mé tělo, že zase neby-

malé velké veci v nasich zivotech 

F O T OD N E

lo vše tak, jak se mi chtělo. Chtěla jsem vykonat 
velké věci, ale ten a to mi to pokazilo…

Asi si nikdo nezapamatuje jméno na naší ce-
dulce, ale možná si zapamatuje, že váš úsměv, 
vstřícnost nebo projevená vděčnost vykonaly 
„malou velkou“ věc v jeho životě. Vím, o čem 
píšu. Jak se tak koukám kolem sebe v tyto dny, 
často chválím Pána za to, že mi ve vás, přátelé 
a spolupoutníci, dává zahlédnout své mocné 
působení. Je to takový nebeský streaming!

A připomíná mi poslední večer na českém 
centru na SDM v roce 2000 v Římě. Na pódiu 
doznívaly poslední písně, poutníci odjížděli, 
přípravák měl konečně čas jen tak být. 

Procházela jsem zrovna sálem, který už měl 
být vyklizený k předání, ale zůstal tam ještě 
nepořádek. Začala jsem s úklidem. V jednu 
chvíli jsem zaslechla smích od podia a mně 
bylo líto, že ostatní se baví, já tady uklízím 
a nikdo o tom ani neví a vědět nebude. Kritik 
ve mně se chtěl naštvat, ale rozhodla jsem se, 
že mu tentokrát nedám šanci. A pak se to sta-
lo! Dolehla ke mně píseň o tom, že Pán dělá 
velké věci a že duše má velebí Pána. V tu chvíli 
jsem věděla, že Pán mě volá jménem, a že to, 
co začalo půl roku předtím křtem, bude mít 
ještě hodně dobrodružné pokračování. Kra-
kow 2016 to be continued i ve vašich životech, 
už teď to za velebme Pána. Je to tutovka. 

Sestra Andrejka Hýblová FSP

,,velebí má 
duse pána.“ 



Dneska ráno se mi z hnízda 
fakt nechtělo. Křídla jsem měl 
ze včerejška pěkně ulítaný, jak jsem 
hledal po Krakově zobání. Něco 
jsem sezobl k snídani a letěl jsem do 
Mogily na český program. Těpírko, to 
svědectví o „ztraceném“ bratrovi bylo 
fakt hustý. 

Pak jsem musel pořádně mávnout křídly, 
abych byl včas na Błonii a našel si pěkný výhled. Jak tak kroužím 
nad centrem, co to vidím? Místo papamobilu jede papež v ekologické 
papatramvaji. Málem jsem spadl údivem z oblohy!

Na krakovských pláních byla hlava na hlavě, ale já jsem měl papeže 
na pár mávnutí křídlem. ,,Konečně se setkáváme,“ přivítal nás Svatý 
otec a hned mladé pochválil za to, jací jsou: „Není nic lepšího, než 
se dívat na touhu, odhodlání, vášeň a energii, s níž mnozí mladí lidé 
prožívají svůj život.“ Brkem jsem si naškrábal za křídlo i další kousek 
z jeho poselství ke sv. Janu Pavlovi II. „Provází nás z nebe svým po-
hledem na množství mladých lidí, kteří z tak odlišných národů, kul-

tur a jazyků přišli z jediného důvodu: aby slavili, že mezi námi je živý Ježíš. A říci, že je Živý, znamená obnovit 
naši touhu Jej následovat a tímto následováním horlivě žít.“

Váš BBB 
*Dnes pro vás z ptačí perspektivy psala MaK

T w í t á k o v a 
c e s t a

J a k  t o  d o p a d n e  s  n á m i ,  G e d e o n i ?
Amatérský divadelní soubor Spojené farnosti dnes uvede v rámci festivalu mládeže muzikál Gedeon. „Toto 

dílo zpracovává jeden příběh ze Starého zákona. Je to příběh odvahy, který překvapivě skončí dobře,“ předsta-
vuje hudební kus jeho autor a herec Luděk Strašák. 

Příběh vypráví mladý člověk, který je osloven Bohem a rozhoduje se, jestli přijmout Boží výzvu nebo ne. 
Myslím, že do této situace se dostává každý z nás, když jsme osloveni a nevíme, zda nabízený úkol zvládneme. 
V příběhu se Gedeon spolehl na Hospodina a dopadlo to všechno dobře. Jak to dopadne s námi, nevíme…“

A právě na to se přijďte podívat. Muzikál Gedeon se odehraje v českém národním centru v pátek v 15 hodin. 
„Muzikál uvedeme v původním znění v češtině 
s moravským nářečím a s polskými a anglický-
mi titulky,“ uzavírá Luděk Strašák.

-MaK-

Muzikál Gedeon 
dnes v 15:00

Českém národní centrum

M o d l e m e  s e  z a  j e d n o t n o u  E v r o p u
„Jak v posledních letech sleduji situaci v Evropě, nejenom ekonomic-

kou, ale také situaci rodin, chudobu, vztah politiků a občanů, migraci 
a tak dále. Tak si říkám, trošku se nám to tady začíná rozpadat pod ruka-
ma,“ říká Monika Hoferová, která společně s Josefem Schwarzem napsa-
la modlitbu za jednotnou Evropu. „Já za všemi problémy vidím to, že se 
lidé vykašlali na Boha. A tak jsem si říkala, proč nezačít od sebe. Evropa 
je naším domovem, tak 
bychom se mohli mod-
lit, prosit Boha a dát to 
do jeho rukou,“ popisu-
je vznik modlitby, která 
trvá jen 30 sekund, tak 
akorát do zaneprázdně-
ného evropského života. 
K modlitbě vznikla také 
facebooková stránka 
Prayer for 1 Europe, skr-
ze kterou můžete k mod-
litbě přizvat i své přátele.

Pane můj/náš, prosím/e Tě, ať jdou Ev-
ropané Tvou cestou jednoty v myšlení, 
slovech i skutcích. Nechť ve svém okolí 

šířím lásku a aktivní přístup k živo-
tu. Nechť v sobě každý den naleznu 
rozhodnost pomoci zlepšit v Evropě 

něco, co mi vadí. Jsem vděčný/á za mír, 
hodnoty a svobodu, které v Evropě 

každý z nás zažívá. Pane, žehnej Evropě 
i celému světu. 

Amen.

K r í z o v á  c e s t a  -  v í t e ,  z e . . . ?
…Vznikla z touhy lidí putovat do Svaté země? Mnozí ale byli nevolníky, měli málo peněz nebo nebyli dostateč-
ně fyzicky zdatní, aby cestu zvládli.
…Svatý Petronius z Bologne tedy postavil pro prosté lidi své diecéze napodobeninu Božího hrobu, Golgoty 
a dalších míst a včlenil je do terénu?
…Jeruzalémská místa se šířila, byla velmi oblíbená a poutníci na nich vykonávali různé pašijové pobožnosti?
…Napodobeniny jeruzalémských míst začali stavět i méně majetní lidé a jejich velikost se začala zmenšovat do 
podoby kapliček nebo sloupů? Rovněž vzdálenosti mezi jednotlivými místy se zkracovaly.
…V Česku naleznete nejstarší křížovou cestu na Svatém kopečku u Mikulova (1623)?
…Až od 18. století má křížová cesta 14 zastavení.
… po pomodlení křížové cesty a splnění dalších podmínek lze získat plnomocné odpustky.

-han-

-JK-
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Přidejte komentář...

V tajném seminári se v cíne 
studuje 13 let

Hu a Mei pochází z pevninské Číny. Do Krakova nicmé-
ně přijeli z Francie a Německa, kde v součastnosti žíjí. Hu 
a Mei ale nejsou jejich skutečná jména. Oba se jednou plá-
nují vrátit do své vlasti a kdyby někdo z vlády našel tento 
text, mohlo by to tam pro ně být nepříjemnější, než je dnes.

Oba jsou totiž katolíci patřící k pronásledované podzem-
ní církvi, Hu je navíc seminarista z tajného semináře. „Když 
jsem začal studovat, bylo nás tam třicet,“ vypráví. „Stěhuje-
me se přibližně každé tři měsíce. Ale když někam přijedeme 
a máme pocit, že je tam policie, tak na to kašlem.“ Mož-
nosti studia jsou omezené, proto čínští tajní seminaristé 
často odjíždějí studovat do zahraničí. Jako například Hu do 
Francie. „Nastoupil jsem před deseti lety a ještě mi zbývají 
tři. U nás je ta formace hrozně těžká. Ale v Číně je náročné 
být knězem, proto je i příprava tak náročná,“ poodhaluje 
průběh svého studia. 

„Máme v Číně dvě skupiny katolíků. Jedni jsou oficiální 
‚poslouchající‘ vládu komunistické strany a druzí jsou z čín-
ské podzemní katolické církve,“ vysvětluje Mei. „Pro obyčej-
né věřící to ale asi není moc velký rozdíl. Pokud jen chodíte 
do kostela a chválíte Boha, tak většinou nemáte problém. Ty 
přijdou, pokud jste kněz bez vládního povolení.“

Přestože se odhaduje, že za několik let by Čína mohla 
být země s největším počtem křesťanů na světě, křesťan-
ské církve včetně té katolické s třemi miliony věřících jsou 
v  zemi menšinou. „Když se moji přátelé dozví, že jsem ka-
tolička, tak se často ptají, jak se to stalo, že věřím v cizího 
boha. Cože?! Bůh je Bůh, není z žádné konkrétní země ani 
žádné národnosti,“ dodává Mei.

-JK-

KOLIK STOJÍ CESTA DO KRAKOVA?
Pět tisíc amerických dolarů, tedy asi 120 tisíc korun, byla částka, kterou musel vydělat Tremayne 

z Trinidadu a Tobaga, aby mohl přijet do Krakova. Trvalo mu to dva roky a peníze sháněl skrze různé 
druhy fundraisingu a sponzorské dary.

V Mercy Center, největším středisku anglicky mluvících poutníků, jsme se ptali studentů, kteří nema-
jí možnost vydělat si peníze prací, jak se jim podařilo sehnat často obrovské částky, které potřebovali k 
cestě na Světový den mládeže.

Lora
Maryland, USA
„Do Krakova jsme se s mojí skupinou připra-
vovali asi rok, každý jsme museli vydělat 4000 do- l a r ů 
(100 000 Kč). Největší částku jsme vydělali díky prodeji růžen-
ců, které jsme sami vyráběli. Bohužel ještě pár týdnů před odjezdem jsme 
stále neměli dostatek prostředků, a tak jsme začali psát články do novin 
s žádostí o pomoc, tu jsme díky Bohu obdrželi.“

Otec William
Filipíny
„Zájem o Světový den 
mládeže je na Filipí-
nách obrovský, pro-
to nakonec nemůžou 
přijet úplně všichni. 
V Krakově poutníci 
reprezentují filipín-
skou církev a je tedy 
důležité, aby si každý 
uvědomoval pravý dů-
vod, proč sem přijel. 
‚Přijmací řízení‘ začíná 
získáním doporučení 
vašeho faráře, který 
rozhodne, jste-li vhod-
ný kandidát na cestu. 
Poté máte čas vydělat 
peníze skrze fundrai-
sing a když tak udělá-
te, čekáte na souhlas 
biskupa, který potvrdí, 
že budete opravdovým 
přínosem pro Světo-
vý den mládeže a ten 
bude zase přínosem 
pro vás. Je to tedy tako-
vý dvoukolový proces, 
který trvá asi půl roku. 
Většina poutníků z Fi-
lipín jsou vedoucí mlá-
deží, lidé kteří v církvi 
pracují. To jsou zpra-
vidla ti, kteří dostanou 
doporučení. Cena naší 
cesty je asi 70 tisíc ko-
run.“

Aaron
Austrálie
„K vydělání částky potřebné na cestu, 
ubytování a stravu jsme vymysleli mnoho 
způsobů fundraisingu. Umývali jsme auta, 
pekli dorty, pořádali duchovní procház-
ky s výkladem a dokonce jsme si pronaja-
li kino, kde jsme promítali filmy o Jamesi 
Bondovi. Každý jsme museli sehnat zhruba 
110 tisíc korun a trvalo nám to asi 5 měsí-
ců. Musíme poděkovat Bohu, že se nám to 
všem podařilo a každý, kdo chtěl do Krako-
va, mohl jet.“

Daniel
Dánsko
„Když studuješ univerzitu v Dán-
sku, dostáváš příspěvky od státu na 
bydlení a podobně. Máš tedy čas 
a možnost vydělat si vlastní pení-
ze například na cestu do Krakova. 
Po finanční stránce to tedy pro nás 
moc velký problém není. V každém 
případě můžeš požádat svoji far-
nost o podporu. Mně lidé z mého 
kostela zaplatili asi 40 procent 

z částky 25 tisíc korun, 
kterou jsem musel 

vydělat.“ 

Tino
Zimbabwe
„K vydělání asi 80 tisíc 
českých korun, které jsme 
potřebovali k cestě do 
Krakova, jsme pořádali 
hudební festival, večeře 
s živou hudbou, kde se 
lidé učili tancovat, tom-
boly a  okonce i golfový 
turnaj. Samozřejmě, že 
nám pomohly také naše 
farnosti.“

Marcia
Velká Británie
„Protože ve Velké Británie bohužel 
nejsou větší farnosti, není možné 
získat velké sponzorské dary, větši-
ně z nás museli tedy cestu do Kra-
kova zaplatit rodiče. Každý jsme 
museli zaplatit asi 20 tisíc korun. 
Každopádně, musím dodat, že 
jsme tu moc štastní. Jak už jsem 
řekl, ve Velké Británii není moc 
katolíků a Svatý otec se tam také 
netěší velké oblibě. Proto je pro 
nás toto setkání velmi vzrušující.”

Polská policie pouzila v nasem centru obusek
Monotónní službu polské hasičské stráže 
v Českém národním centru přerušil drama-
tický incident. K hasičskému autu byl násilím 
přivlečen proradný živel a odvážní ochránci 
bezpečnosti byli nuceni neprodleně jednat.
Obsluha stánku časopisu IN! dotáhla k pol-
ským hasičům neposlušný stroj na výrobu 
placek, který se zasekl a odmítal se podrobit. 
Polští hrdinové zajásali nad nečekanou akcí. Velitel stroze rozdával rozkazy: „Všichni sem!“ „Rozsvítit reflekto-
ry!“ „Přines šroubovák!“ „Domluvíme mu!“
V ospalých tělech unavených hasičů se rozproudil profesionální adrenalin. Všichni se rozběhli ke svým úko-
lům. Ti, kteří nedostali konkrétní úkol, instinktivně sáhli po hadicích.
Na lavičce před hasičským autem zůstali sedět dva policisté. Z lítosti, že jich se akce netýká, pohladili aspoň 
své obušky u pasu. A v tom se zrodil nápad, který akci rázem ukončil. „Mám ho vzít obuškem?“ zeptal se jeden 
policista toužící nastolit pořádek. Po svolení majitele stroje se muž zákona jal plnit úkol. Několika dobře míře-
nými ranami domluvil svévolníkovi a zklamaným hasičům nezbylo než odvolat akci.

Zuřivý reportér Štěpán z časopisu Tarsicius


