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Když mě dnes Jana oslovila, zda bych nenapsala 
malé povzbuzení, tak jsem nechtěla tuto výzvu 
odmítnout. Jsem františkánka, ale 
svatí jsou si blízko, proto se mi 
vybavila slova svaté Terez-
ky z jedné básně: „Vtiskni 
svou podobu mé tváři, 
kéž každý rys Tvůj v tváři 
mám…“ 

Přála bych sobě i vám 
všem, ať se po těchto dnech 
v Krakově objeví na naší tváři 
vráska MILOSRDENSTVÍ, která 
bude s každým úsměvem výraznější. 
Kterou nebudeme chtít skrývat, ale naopak ji poneseme 
jako znamení Ježíšovy přítomnosti v našem životě. 

A jako jsme se připravovali na toto setkání, nezapo-
meňme po skončení děkovat za tento čas milostí a za 

Voda hasí ohen, milosrdenství usmiruje hríchy

F O T OD N E

Jeho milosrdenství, které na nás spočívá stále. 
A nakonec myšlenka z knihy Sirachovcovy: 
„Jako voda hasí planoucí oheň, tak milosrden-
ství usmiřuje hříchy!“ Za všechny dobrovolné 
hasiče vás z  celého srdce zdravím. 

Sestra Milada

NA ZÁVER
Prožíváme setkání plné radosti a Božího po-

žehnání. Jen sám Pán ví, co způsobil v našich 
srdcích. 

Nyní vyrážíme na víkend s papežem, kde se 
setkáme s velkým množstvím bratří a sester  
ve víře. Přeji vám prožití skutečnosti, že církev 
je krásná. 

 Až se pak vrátíte domů, stojí za to vzít si Fran-
tiškovy texty a znovu si je pozorně pročíst.

A nezapomeňte zvát své kamarády na Celo-
státní setkání mládeže do Olomouce od 15. do 
20. srpna 2017 - každý ať přivede aspoň dalších 
5 kamarádů!

Díky.

P. Jenda Balík
Hlavní organizátor české části Světového dne 

mládeže Krakov 2016

,,milujes me?“ 

,,Lepší než sprcha  
na 80tce, ne?“



Pondelí 25. 7. Vítání a shledání v krakovské Mogile

Streda 27. 7. Pout do Lagiewnik za sv. Janem Pavlem II. a sv. Faustynou 

ctvrtek 28. 7. A z nebe prsela Bozí milost - pri zpívané Korunce k bozímu milosrdenství 

Úterý 26. 7. Mse v bazilice za vecerního deste: ,,A se vsemi svatými voláme... 62!”

Fotoreport 
  ceský     zahranicní



Streda 27. 7. Pout do Lagiewnik za sv. Janem Pavlem II. a sv. Faustynou 

ctvrtek 28. 7. A z nebe prsela Bozí milost - pri zpívané Korunce k bozímu milosrdenství ctvrtek 28.7. Vítání papeze tancem a jásotem 

Úterý 26.7. Kardinál Dziwisz of ciálne odstartoval msí 31. Svetový den mládeze

Streda 27.7. Papez prijel a z ,,papezského“ okna vzkázal mladým, ze mají parit celou noc

Svátost smírení – vec no. 1, kterou chtel behem setkání kazdý stihnout

I

Fotoreport 
  ceský     zahranicní
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Dále se účastní:
Více než 20 000 dobrovolníků z ce-
lého světa, 844 biskupů a 47 kar-
dinálů, tisíce kněží a řeholníků  
z 107 zemí.

Přání českých organizátorů, aby se na  Světovém dni mladých  v Krakově  
sešlo šest tisíc lidí z Česka, se naplnilo. Nejvíce mladých tentokrát přijelo 
z brněnské diecéze, která skutečně jen o vlásek (o 22 mladých) předstih-
la arcidiecézi olomouckou. Zajímavostí je, že největší nápor zazname-
nal webový registrační systém 30. dubna (442 přihlášek), tedy v poslední 
den, kdy mladí mohli získat nižší cenu za setkání.

d c m  l i t o m e r i c e  3  %

d c m  c e s k é  b u d e j o v i c e  4  %

a d c m  p r a h a  7  %

průměrný 
věk

20 let

Spotřeba:
4000 l Kofoly 
4000 ks rakviček

20. - 28.7. se na hlavních wc  
(v ambitu) spotřebova-
lo 97,2 km toal. papíru  
a 15 litrů tekutého mýdla.
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Co udElat s touto dvoustranou?
1. Opatrně ji roztrhni uprostřed na dvě A5.
2. Přečti si homílii biskupa Kročila.
3. Znič destrukční stranu některým z následujících způsobů:
 a) Zapal ji.
 b) Zmuchlej ji.
 c) Rozstříhej ji na proužky.
 d) Pošlapej ji špinavýma nohama.
 e) Slož z ní vlaštovku a pošli ji do světa.
 f) Zuřivě ji pokresli tužkou nebo propiskou.
 g) Obal jí kámen, přivaž na provázek 
 a vyvenči ji jako pejska.

Destrukcní strana
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Homilie

Homilie otce biskupa Krocila
Drazí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, řeholníci a řeholnice, milí mladí 

přátelé!

To, že mohu být zde spolu s Vámi jako biskup českobudějovické diecéze je pro mne velikou radostí 
– a věřte mi, všechny tyto chvíle a dny, které společně sdílíme a prožíváme, jsou i pro mne velikým 
povzbuzením! Je to opravdu veliká milost od Pána, že společně můžeme prožívat několikadenní 
zkušenost pod názvem „Celosvětové setkání mládeže“.

Zřejmě mnozí z vás očekávají, co v tuto chvíli řeknu a jak vás povzbudím. Možná překvapím, když 
řeknu, že já vás nepovzbudím, protože i já sám také povzbuzení potřebuji. Mezi námi je však někdo, 
kdo má moc povzbudit nás všechny! Je to náš Pán a Bůh, jehož slovo jsme právě slyšeli. Je to něco 
úžasného, když si uvědomíme, že můžeme naslouchat jeho slovu, ať již prožíváme chvíle radosti či 
smutku, štěstí či bolesti. Je to však slovo, které je za určitých okolností zavazující.

I v této chvíli k nám promluvil svým živým slovem ten, který je věčný. Ano, slyšeli jsme slovo 
Boží, které nás v kontextu milosrdenství naplňuje pokojem; to je to slovo Boží, před nímž se sklá-
níme s pokorou, neboť jeho síla je ohromující a působivá! Úryvek z evangelia nám totiž připomněl 
epizodu, kdy Ježíš zachraňuje cizoložnou ženu před naprosto jistým rozsudkem smrti… Ta žena 
byla přistižena při cizoložství, za což mojžíšovský zákon ukládal trest ukamenování. Nastala situace 
a chvíle velkého dramatu, kdy na Ježíšových slovech závisel nejen život oné ženy, ale i život jeho 
vlastní. Pokrytečtí žalobci totiž předstírali, že mu svěřují soud, zatímco ve skutečnosti chtěli obvinit 
a odsoudit právě jeho – tedy toho, který je „plný milosti a pravdy“. (Jan 1, 14) On ví, co je v srdci 
každého člověka; on odsuzuje hřích, ale zachraňuje hříšníka.

Proto říká: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí první kamenem“. A já se ptám: Kde byl ten muž, 
který se s ní dopustil cizoložství? Byl tam schován za zákonem, který si sami židé interpretovali pod-
le sebe. A místo tohoto muže tam stojí Ježíš Kristus. On přijímá na sebe odpovědnost tohoto muže.

A právě tato slova jsou naplněna odzbrojující mocí pravdy, která boří zeď přetvářky a otevírá 
svědomí pro vyšší spravedlnost; spravedlnost lásky, v níž spočívá naplnění zákona. (srov. Řím 13,8-
10) Bylo to, jakoby touto větou odhalil svědomí každého z těch, co tam stáli. Všichni se - počínaje 
farizeji a staršími - postupně vytratili, až tam najednou nezůstal nikdo, jenom Ježíš a hříšnice.

Ježíš se na tu ženu podíval a říká: „Ženo, kde jsou ti všichni, co tu stáli? Nikdo tě neodsoudil?“ 
A žena mu odpověděla: „Nikdo, Pane“. Načež Ježíš pokračuje a říká: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a již 
více nehřeš!“ Kolik nové důvěry získala tato žena, když uslyšela slovo: „Jdi!“ V tu chvíli, toto „jdi“, 
znamenalo: vrať se domů, máš nový život, máš naději, vrať se k životu, i ty máš svoji důstojnost, svou 
přítomností mezi lidmi hlásej, že neexistuje jenom zákon, ale že existuje také milost, že není jen 
spravedlnost, ale že existuje i milosrdenství!

A právě v tomto okamžiku tato žena prožívá totální transformaci, kdy lásku si vyráběla ze své 
lidské přirozenosti a tělesné žádostivosti a najednou se její láska probouzí na té duchovní dimenzi 
ze setkání s Ježíšem Kristem. On má sílu přetransformovat srdce každého z nás, ale musíme mu dát 
šanci. Musíme oddělit hřích od naší touhy milovat Krista.

Celý tento příběh nechce dokazovat, že cizoložství by nebylo hříchem. Protože Ježíš jasně říká: 
„Jdi a již více nehřeš“. Cizoložství je a navždycky zůstane hříchem, který ničí a rozvrací vztahy. 
Kdybychom se podívali do zahrady Edenu, kdy Eva zhřešila u stromu poznání 
a  Bůh se ptá Adama: „Cos to udělal?“ Co Adam odpovídá? To byla ta žena, 
kterou Ty jsi mi dal, ta mě přivedla k hříchu. A tady vidíte, jak se rozbíjejí tyto 



Homilie

vztahy, že Adam je schopen se zříci Evy, protože najednou zůstali oba nazí. A nevěděli si rady, co s 
tímto hříchem. Proto přichází Ježíš Kristus, aby se postavil mezi hřích a mezi život. To znamená: je 
třeba, abychom se nestali otroky hříchu.

Ježíš neschvaluje chování veřejné hříšnice, ale pozor, on neschvaluje ani postoj těch, kdo jsou vždy 
připraveni ukazovat prstem na hříchy našeho bližního!

A právě tady je potřeba, abychom se měli na pozoru, abychom nebyli jako ti, kdo chtějí první 
hodit kamenem. My na jedné straně odsuzujeme chování a postoj farizejů, o nichž čteme v dnešním 
evangeliu, ale na straně druhé mnohdy, byť třeba nevědomky, se chováme právě tak, jako oni. Jistě 
se nechopíme hned kamene, abychom jej hodili (ostatně, to už se dnes přece nedělá!), ale jak často 
kritizujeme ty druhé, jak snadno pomlouváme, s jakou lehkostí hážeme špínu na ty druhé…? Jest-
liže někdo z našeho okolí upadne, hned jsme pohoršeni, právě tak jako byli pohoršeni farizejové... 
A  často, třeba i jen proto, abychom dokázali sami sobě nebo těm druhým, že jsme lepší než oni.

V tomto smyslu je to dnešní evangelium pro nás velikou výzvou ke zpytování svědomí! Vede nás 
k tomu, abychom se obraceli ke Kristu a prosili, ne za odsouzení těch druhých, ale především za 
odpuštění pro nás samé.

Je třeba, abychom si uvědomovali, jakým způsobem my pohoršujeme. Je stálou tendencí, že při-
cházíme – zvláště ženy – do chrámu oblečeni jako na plovárnu. Je třeba si uvědomovat, že se setká-
váme s Kristem, že je třeba, aby tu důstojnost, kterou máte vy ženy, abyste si ji uchovávaly, aby byla 
respektována všemi těmi, kteří žijí kolem vás. Ne aby, když jste v chrámu, se druzí – včetně kněží 
– dívali na vás, jak jste krásné, ale aby se muži dívali na vás skrze Ježíše Krista. Protože jedině tímto 
způsobem si uchováte svoji důstojnost, kterou vám Bůh daroval při vašem stvoření. A pamatujte 
si, že muži potřebují Krista k tomu, aby vás dokázali ctít jako ženy podle obrazu Boha. Vidíme, že 
západní kultura by si nejraději přála, aby svlékla ženu úplně. Arabský svět zase obléká ženu takovým 
způsobem, že vidíte pouze oči. A tady vidíme ty extrémy těchto dvou světů, kteří stojí proti sobě. 
A právě uprostřed kráčí Ježíš Kristus, který byl Bohem i člověkem, který jediný dovede vnést rovno-
váhu do života člověka, aby dokázal udržet důstojnost člověka a především důstojnost ženy. Protože 
muž bez Boha to nedokáže. A proto je potřeba, abychom pouštěli do svého života Ježíše Krista, 
abyste si vy dívky hledali muže, kteří mají víru, kteří milují Ježíše Krista, aby oni jednou respektovali 
ve vašem životě, ve vašem manželství vaši důstojnost, která je posvátná a která je tak drahá Ježíši 
Kristu.

A toto všechno se odehrávalo v tomto vztahu mezi Ježíšem Kristem a touto cizoložnicí. Ona byla 
na hranici života a smrti, kdy mohla vidět celý ten svůj život. I Ježíš se v tom okamžiku nacházel 
mezi hranicí života a smrti. A právě tam, v tom hlubokém ponoření můžeme poznávat: kdo jsme, na 
čem bychom měli stavět svoji identitu a o koho bychom se měli opírat.

Závěrem chci říci jen to, že Ježíš Kristus říká v dnešním evangeliu každému z nás: „Já tě neodsu-
zuji. Ale jdi a již více nehřeš!“ Učme se od Pána Ježíše, co znamená milosrdenství, co znamená ne-
soudit a neodsuzovat bližní a ty druhé. Učme se být neústupní vůči hříchu, počínaje svým vlastním 
(!), ale milosrdní a shovívaví vůči svým bližním. Amen.



kesu_unofficial
Kraków, Poland

5 min

To se líbí uživatelům babicka_Monulka a babi_tonda

kesu_unofficial  #prosimpodpis #celebrita #oujeee 
#fanynkamary  #venovani? #promamku #a #probabicku 
#slaskou #kesu #Kesak #skromnejkluk #jakomalejJarda
#budmilosrdny #podepisse 

babickaMary hodná holka, budu mít podpis 
grafickaMary klíd, babí, vezu tři

kesu_unoff cialI

Přidejte komentář...

KeSu – a kde je happy end?
Srandičky, selfíčka, vtípky. Všichni vidíme Kešua živě 
před sebou. Co se to s ním ale včera stalo? Ráno nejprve 
po nemilosrdně brzkém probuzení od samotného Boha 
dostal úkol prosit za živé i mrtvé. 
Dopoledne při livestreamu se mu ale stala nemilá přího-
da - doslova. Při tragické autonehodě totiž bohužel ze-
mřel. Na pódiu jsme pak sledovali, jak se dostal do nebe 
a měl vážný rozhovor s Pánem Bohem. Při něm došel 
k uvědomění, že celou dobu sice plnil skutky milosrden-
ství, ale jen proto, aby si je mohl odškrtnout a měl sám ze 
sebe dobrý pocit. 
Teprve nyní mu došlo, že jde o dobré skutky, skutky lásky, 
kterými se může přiblížit Bohu. Nakonec dostal odvahu 
se to ještě pokusit změnit - vzít na sebe těžkosti našeho 
světa po výzvě Boha, který mu dal druhou šanci se slovy  
“Vezmi můj kříž a následuj mě.” I my jsme pak mohli pro-
jít trnitou křížovou cestou spolu s ním a nastavit své duši 
zrcadlo. Nezapomínej na to ani v dalších dnech.

-mai-

Humans of WYD Krakow
Staňte se jedním z tvůrců knihy, 

která vyjde po SDM v Krakově. Na-
pište, jak prožíváte milosrdenství, co 
pro vás znamená těšit zarmoucené, 

jak se vám daří odpouštět urážky… K příspěvku na 
svém blogu na signálech připojte štítek #WYDpribeh 
nebo jej zašlete na signaly@signaly.cz do 5. srpna.



Skutky 
milosrdenství 

Duchovní milosrdenství
poučovat 
neznalé

sytit 
hladové

napojit 
žíznící

obléci 
nahé

modlit se 
k Bohu za 

živé i zemřelé
radit 

pochybují-
cím

utěšovat 
zarmoucené

napomínat 
hříšníky

odpouštět 
ubližujícím

trpělivě 
snášet 
křivdy

TELESNÉ milosrdenství

• Darovat jídlo potřebným 
si každý z nás umí jednodu-
še představit a snad to i čas-
to dělá. Miliony lidí na světě 

ale nemají co jíst také proto,   
že jejich půdu zabraly meziná-

rodní koncerny dovážející jídlo do západního 
světa. Přemýšlíš o tom, odkud pocházejí potravi-
ny, které nakupuješ? Neplýtváš jídlem?

• Celosvětově je voda stále vzácnější zdroj. Může za to 
mimo jiné rozrůstající se chov dobytka. Kilo vepřové-
ho masa představuje 6 000 litrů spotřebované vody. 
Dokážeš si odříci maso i víckrát než jednou týdně?

• Darovat oblečení z šatníku 
zvládne úplně každý (snad). Odí-
vat nahé ale znamená také přisu-
zovat každému člověku jeho dů-
stojnost - na kterou má právo úplně 
každý. Nejsi obětí některých médií, která nabízejí 
šmírování soukromí druhých a laciné drby? Nešíříš 
je taky?  



WYD Meme
TLACENICE NA CAMPUSU?

ZNÁM BEZVA ZPUSOB JAK SE 
TAM DOSTAT

dát 
nocleh 

pocestným

pohřbívat 
mrtvé navštěvovat 

nemocné/
vězněné

TELESNÉ milosrdenství

• Potkáme-li cizince, leckdy se mu vysmíváme za víru, oblečení, řeč. Nesnažíme se 
o vzájemné poznání. Přitom i my křesťané jsme stále putující lid Boží. A i my Češi 
jsme imigranti: vzpomeňme doby válek, komunismu; nyní využíváme práce či studia 
v západních zemích. Podle čeho soudíme druhé? Když říkáme “vyloučená komunita”, 
z čeho ji vylučujeme - ze společného lidství?  

• Řádně uctít památku mrtvého pohřbem 
není jen rituál, ale projev milosrdenství, 
který spojuje tělo smrti s tělem vzkříšení. 
Zname- ná to ale také neobchodovat 
s e životem a vnímat ho 

v jeho základních 
rozměrech: s vděč-
ností a jako dar. 
Máš to taky tak?

• Jsou-li nemocní naši blízcí, obvykle ne-
máme problém jim pomoci nebo se aspoň 
zastavit prohodit pár slov. Jak se ale díváš 
na nemocné lidi cizí? Překonáš se a stavíš 
se někdy třeba do do-
mova seniorů, ne-
mocnice, nebo ji-
nam, kde by lidé 
uvítali tvou po-
moc nebo milé 
slovo?

Tento článek z části vychází z knížky Skutky  
milosrdenství od Cettiny Militello. 

-mai-

Sem si napiš první věc nebo 
úkol spojený s milosrdenstvím, 
se kterým co nejdříve začneš:

...

...

...

...



Naviděnou příští léto v Olomouci!

Otec Hipster petr Radí
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Moderátori Jenda a Fanda: Vsechno je 
v rezii Bozí
Viděli jste je každý den na pódiu, kde odvážně modero-
vali český program. Přečtěte si vážně nevážný rozhovor 
se sympaťáky Fandou Talířem a Jendou Barošem. 
Proč český program nemoderovali holka a kluk, ale 
dva kluci? 
Fanda: Původně to tak mělo být, ale nemohli jsme 
najít žádnou slečnu, která by byla ochotná do toho se 
mnou jít (smích). Pak někoho napadlo, že by to mohli 
moderovat dva kluci. 
Jenda: Já jsem původně vůbec nepočítal s tím, že poje-
du. Říkal jsem si, že tu bude moc lidí a navíc už nejsem 
úplně nejmladší. Jenže jsem se ještě nikdy neúčastnil 
Světového dne mládeže. Když přišla nabídka, tak jsem 
zvažoval, protože je to něco, co mne přesahuje.
Máte při vystoupení na pódium někdy trému? 
Oba: Skoro pořád. (smích) 
Jenda: Nad pódiem je mozaika kříže. Neuvěřitelně mě 
uklidnila ta přítomnost Ježíše na kříži. Pochopil jsem, 
že vše je tady hlavně o Něm. Nezáleží, jak to dopadne 
s naším programem. Přípravu jsme nepodcenili a vě-
novali jsme jí dost času i energie. Teď už je vše ve vyšší 
Boží režii. 
Fanda: Vědomí této jistoty odbourává svázanost a tré-
mu. Před začátkem programu se pomodlíme a pak už 
to neřešíme. 
Perete se s Kešuem o fanynky a slávu?

Oba: My mu 
ty fanynky pře-
jeme (smích). 
Boj je předem 
prohraný. Ale 
s a m o z ř e j m ě 
jsme rádi za 
všechny po-
zitivní ohlasy 
k  nám. 
Čemu se věnu-
jete v běžném 
životě? 
Fanda: Studuji 
historii na filo-
zofické fakultě 
a zpěv na kon-
zervatoři v Čes-
kých Budějovi-
cích. Rekreačně 
běhám a plavu.

Jenda: Já pracuji v pražské IT firmě. Mám rád pohy-
bové aktivity, při kterých se pořádně zpotím.
Co vám tady udělalo největší radost?
Oba: Nabíjí nás všichni, kdo tu jsou, a jejich nadšení. 
Moc nás nebavilo zkoušet před prázdným hledištěm. 
I když jsme docela nevyspaní kvůli pracovnímu na-
sazení v přípravném týdnu i některým chrápajícím 
členům režie (smích). 
Co byste řekli papeži Františkovi, kdybyste se 
s ním potkali?
Oba: Děláte to dobře, otče! A chceme se s vámi fotku.

-MaS- 


