Soutěž
Máte poslední den na sepsání všech vtipných hlášek, které jste tady slyšeli! Do pátečního poledne vhazujte i s
vaším telefonním číslem do krabice na centrální recepci. Nepropásněte jedinečnou možnost pochutnat si na
šťavnatém ŘÍZKU z redakce KROMĚŘÍZKU. :-)
Pozdní příchod Jirky na poradu moderátorů:
„Já se omlouvám, můj řidič nemoh najít místo!“

Hlášky
Vítek pořadatel Báře zdravotnici: „Volám ti častěji než svojí mámě.“
Při umývání sociálek vysoce koncentrovaným
Savem
Vítek-pořadatel hlásí: „Chtěl jsem se dneska holit, ale
ty vousy slezou samy.“
Při drhnutí záchodů Bára říká: „A já byla tak ráda, že
se dovolenou na CSA vyhnu malování na oddělení.“
Kdosi z pořadatelů: „Záchode, kamaráde…“
Opět kdosi při drhnutí záchodu: „Já si tě umyju a pak
si tě použiju.“
Přiběhnou holky pořadatelky: „Našly jsme řasy!“
Zbytku savovacího týmu to nepřijde na koupelnách
nijak objevné, takže na nechápavé výrazy holek dodají: „Zelené řasy?“
SAVO, to má grády…
„Savo mi prožralo rukavici.“
„Počkej, až se dostane na kost.“
Krůček do nebe
Maruška po tom, co omdlela během mše, si během
probírání všimla několika řeholnic nad sebou. Ležíc
venku na nosítkách, zadívá se na řeholnici, všimne si
zdravotnického šátku a s údivem říká: „Jo, vy jste taky
sestřička! Já už myslela, že jste nade mnou všichni
na poslední pomazání.“
Moderátor Martin se ptá z pódia:
„Víte, co znamenají naše označení? (Pozn.: Na obrázku je ruka, srdce, ucho.)
Jirka: „Dárce orgánů.“
Moderátoři přednášek mají za hodinu poradu
a řeší, co s volným časem.
Pavel: „Já si jdu na záchod počíst.“
Jarek: „A co čteš? Toaletní papír?“

Moderátoři se chystají na středeční doprovázení Školy modlitby a předávají si navzájem
nabyté zkušenosti z pondělka:
Vedoucí moderátorů Helča: „Modlitba breviáře – tam
potřebovali co?“
Pavel: „No hlavně lidi!! Tam nebyla ani noha!“

štavnatý a pikantní plátek

Zážitky příjemné a ty ostatní

Při rozdělování moderátorů na doprovázení
středeční Školy modlitby:
Helča: „Modlitba ženy – tak to tu ještě nebylo!“
Na konci porady moderátorů přednášek, když Helča
konečně zmlkla, prohlásí Míša nadšeně - „přátelé,
měli jsme to za hodinu sfouknuté!“ a se strhanými
rysy v obličeji: „Komu to přišlo jako věčnost?“
V cukrárně na výjezdním zasedání PMP (přípravných moderátorských pacholků):
Jirka: „Vymyslíme nějaké hlášky, nemusí být pravdivé.“
Helča: „Ale musí.“
Jirka: „Ne, ony budou pravdivé, když je vymyslíme.“
Verča vysvětluje moderátorům, co s hostem:
„Nabídnete mu kafe, zákusky…“
Míra: „Dezinfekci…“
Jája: „No my jim ani nemůžeme dát pusu, víš, jako
když se jim dává ta kytka…“
Anča: „Jo, píšu si do poznámek – nelíbat se s hosty.“
Míra: „Můžeš, ale až po dezinfekci.“
Porada ohledně doprovodu hostů:
Štěpánka: „Helenko, a řekneš nám taky, jak se zbavit
hosta?“
V cukrárně si moderátoři opakují vyjmenovaná slova po b:
Pavel: „být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek,
dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk…“
Jirka: „…Kroměříž.“

Pro CSA Kroměříž vydává Pressteam:
Redakce: Aneta, P. Jenda, P. Vláďa, Evelýna, Lenka, Magda, Renča, Vítek
Foto: Markéta
Adresa redakce: Pavlákova 3942/1, Kroměříž, 76701
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KROMĚŘÍZEK

Milí animátoři,
Kroměříž je pro mě město nové, ale musím
přiznat, že mě hned velice uchvátilo. Prvním
intenzivním zážitkem byl už příjezd, kdy nás
slavnostně přivítala kolona kombajnů, takže
poslední kousek cesty trval asi nejdéle. Hned
potom se nám dlouhou dobu nedařilo zajet
k arcibiskupskému gymnáziu a po obědě
jednomu z nás traktor naboural auto. Bylo
mi jasné, že má-li setkání stát za to, budeme
muset všichni podstoupit ještě spoustu obětí. To mi velmi potvrdili leadeři nás, leaderů
animátorů, když nám ukázali program přípravných dní. V rámci tématu bych ještě rád
poděkoval skupince stravování za přípravu
výborného pátečního oběda. Škoda že se jim
to povedlo právě v den, kdy nás čekal celodenní půst. Aby to nebylo málo, někteří nám
ho ještě zpříjemnili fotografiemi z oběda
a P. Bogdan při duchovní obnově pro jistotu
ještě přednášel o různých druzích pizzy. Tím
chci říct, že zážitek nemusí být příjemný,
hlavně když je intenzivní. Nejintenzivnější ovšem byl příjezd účastníků a setkávání
ve skupinkách, které jsou pro nás leadery
opravdu velkým povzbuzením. Pro naši skupinku č. 1 je to pak také slavnostní nalezení
a představení Karla Nováka, který nám každý den dělá radost svými milými slovy.
Doufám, že si návštěvu Kroměříže užijete
alespoň tak jako já.
Za leadery animátorů Tomáš Chlouba

čtvrtek 19. srpna
CSA Kroměříž
4. číslo / cena 2 Kč

Signály
Dominantou tzv. zrcadlového sálu (zrcadla tam jsou, ale šikovně maskovaná) v mezipatře Domova mládeže na Pavlákové byla včera po obědě zelená bublina. Na autogramiádě
signály.cz se už potřetí sešli někteří autoři článků z knihy
Klávesnicí mezi nebem a zemí. To však
zdaleka není vše,
co můžete na stánku signály.cz vidět.
Více než rok pracuje tým vývojářů
na nové verzi oblíbeného křesťanského komunitního webu. Změny
se týkají jak designu, tak obsahu stránek. Nové budou
také některé uživatelské prvky a služby, například vkládání videí a odkazů
s možností komentáře. „Změny se naopak nedotknou již
vloženého obsahu.
Ten bude kompletně převeden. Není tedy pravda, že by se uživatelé museli
znovu autorizovat nebo obnovovat to, co už bylo vloženo,“
vysvětluje šéf signály.cz HejTi (Jan Šedo). Kromě náhledu na
plachtě, která visí v tělocvičně na zdi proti dveřím, mohou
zvídaví zájemci spatřit nové signálnické rozhraní u zeleného
promostánku v sále. „Každému, kdo se přijde podívat, vše
vysvětlíme, ukážeme a budeme rádi za připomínky a náměty na zlepšení, které ještě máme možnost do nové verze
zapracovat. Od toho tu máme celý sešit, do kterého všechny
postřehy návštěvníků zaznamenáme,“ dodal HejTi.
A ještě něco … k novinkám na signály.cz patří také nové fundraisingové materiály – třeba originální náušnice, které, tak
jako ostatní předměty, nabízí signály.cz za sníženou cenu.
„Chceme tak alespoň trošku podpořit animátory a dát jim
najevo, že jim signály.cz drží palce,“ vysvětlila s úsměvem
manažerka signály.cz Petra Vašíčková (Petka84).
eve
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Rozhovor Naše písně jsou společná díla
Nikdo je tady nepřehlédne a nepřeslechne – Adorare.
Oblažují nás svou hudbou a zpěvem, společně s nimi
můžeme chválit Hospodina písněmi. Nejen o tom,
jaké je hrát na CSA, je dnešní rozhovor s Markétou
Vaňkovou, vedoucí této hudební skupiny.
Už jste někdy zpívali na podobné akci?
Měli jsme koncert během předprogramu Activ8, ale
na žádné takové dlouhé akci jsme ještě nehráli.
Co bylo zatím největším úspěchem vaší kariéry?
Těžko říct… Asi Activ8 a Primfest – primice Pavla
Šupola.
Jak dlouho před CSA jste museli cvičit?
Pár zkoušek jsme měli před prázdninami, potom jsme
se všichni rozutekli. Tento rok jsme hodně času věnovali práci na CD, které vyšlo na jaře, takže na CSA
jsme začali cvičit až potom.
Jaký je váš denní harmonogram na CSA - podobný jako mají účastníci nebo jen zkoušíte?
Ráno zpíváme na modlitbě a přednášce, potom jsme
rozděleni do třech skupinek na DISKy. Po obědě zkoušíme, to už nemáme čas na přednášky.

Skládáte si některé písničky sami?
Na obou dvou CD, které jsme nahráli, je jen naše
vlastní tvorba – hudba i text. Každé obsahuje asi 14
písniček. Snažíme se hrát nové věci nebo starší písničky s novou aranží.
Jaký interpret nebo žánr vás během tvorby
nejvíce ovlivňuje?
Když děláme aranže, tak každý přispěje tím, co umí.
Bubeník a basák jsou ovlivněni rockem, takže se to
projevuje na některých našich písničkách. Každého
z nás ale zajímá něco jiného a vkládá do písní své prvky. Všechny písničky jsou takovými našimi společnými díly.
Jaká písnička je vaším zatím největším hitem?
Hodně známá a oblíbená je V otázkách, protože je ve
spotu Signálů. Z novějších to bude asi Tajemství Nejvyššího nebo Neopakovatelný.
A můžeme se na některou z nich těšit?
Tajemství Nejvyššího asi nezazní, je spíše tvrdší. Hráli jsme ji na náměstí na koncertě. V otázkách jsme už
hráli.
Tak snad ji ještě zopakujete. :-) Díky za rozhovor a ať
vám to zpívá!			
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S jakým největším problémem se tady musíte
potýkat?
Pořád jsme na jednom místě, cvičíme dokola ty samé
písně. Je jich hodně a není lehké si pamatovat, jak která začíná. Atmosféra ve skupině je přesto stále dobrá.
Myslím si, že se navzájem dokážeme hodně povzbudit.

Rychlík skončil omylem místo Milána v Curychu
Více než 130 cestujících nočního rychlíku z Barcelony se nestačilo divit, když ráno místo Milána skončili
v Curychu. Podobně dopadlo 105 pasažérů soupravy,
jež měla dojet do Curychu, ale zůstala stát v Modane, než stačila dojet do Milána. Nešlo o náhodu, ale
o následek stejného omylu. Toho se dopustili pracovníci nádraží v Lyonu, kteří soupravu z Barcelony podle plánu rozdělili, poté ale její části poslali špatným
směrem. Všichni cestující nakonec dorazili do cíle,
avšak s několikahodinovým zpožděním.
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Madridská krosna

ku, nafukovací matraci, polštářek, lékárničku, krém
na opalování, ručník a větrovku.

„Co byste chtěli najít v batůžku WYD 2011?“ Na to se
zeptal organizační výbor WYD 2011 mladých lidí z celého světa pomocí nejrůznějších sociálních sítí (včetně
facebooku). Návrhů bylo hodně, byly velmi rozmanité
a přišly ze všech koutů světa. A co průzkum zjistil?

V bočních kapsách batůžku-krosny by byly ukryty
drobné nezbytnosti pro předprogram v diecézích
a kulturní program v Madridu. Ukrývaly by se tu slevy na hromadnou dopravu, na vstupy do muzeí a do
restaurací, průvodce po městě a kraji, kde se předprogram bude odehrávat, brožurka s důležitými telefonními čísly, programem Festivalu mládeže a celého
WYD. Určitě by se nám hodila také mnohojazyčná
konverzace s nejdůležitějšími konverzačními frázemi
v různých jazycích, díky které bychom si mohli pokecat na opravdu mezinárodní úrovni.

Kdyby to záleželo na odpovídajících, nedostali bychom prý v Madridu batůžek, ale rovnou krosnu. Vytáhli bychom z ní růženec v barvách loga WYD 2011,
Nový zákon, bloček a tužku, průvodce po Madridu,
tričko s logem, kšiltovku či jinou pokrývku hlavy (samozřejmě opět s logem), vějíř, rádio a láhev s vodou.
Našli bychom v ní také nějaké „světlo“ na sobotní vigilii se Svatým otcem, která se bude konat na madridském letišti. Byla by to buď svíčka nebo pochodeň,
to zatím není jasné, protože respondenti se rozdělil
na dva stejně velké tábory, které si trvaly na své pochodni či svíčce.
Další věci v krosně by mohly zvýšit naše pohodlí při
vigilii. Vylovili bychom z ní totiž také termopřikrýv-

V těch nejmenších kapsičkách bychom našli další reklamní předměty s logem, jako je klíčenka a placka.
Nejkurióznější věcí, kterou bychom v batůžku-krosně
objevili, by byla kastaněta, dřevěný hudební nástroj,
který se často používá ve španělské folklórní hudbě.
A co v batůžku najdeme opravdu? To uvidíme za rok
v Madridu.
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Černá kronika
Pavlákova 18. srpna (jpp) - Ke smrtelné tragédii došlo
dnes odpoledne na centrální recepci CSA. Pod registračním stolem přišla během svačiny o život jedna nájemnice. Šedohnědá myš obývala celou zimu díru na
chodbě ve sloupu za židlí. Osudnou se jí stal kus sýra.

Mluvila jsi o vašem novém CD – dá se tady sehnat?
Ano, můžete si ho koupit u stánku Signálů za 200 Kč.

Zprávy

Madrid

Máte taky svou kachničku Toničku?
Až třetina dospělých usíná se svým plyšákem. Usínání s plyšákem není oblíbenou činností jen dětí,
ale podle posledního průzkumu i dospělých. Jenom
v Británii s plyšákem usíná až třetina dospělých. Průměrný věk takového medvídka je 27 let. Celá čtvrtina
mužů podle serveru Orange News uvádí, že si svého
medvěda berou na obchodní cesty, protože jim připomíná domov.
Počasí
Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo,
ojediněle místy přeháňky. K večeru čekejme ubývání
oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou 19 až 23°C,
povane mírný západní vítr 3 až 7 m/s.

Pavlákova 18. srpna (jpp) – V režimu požární pohotovosti ode dneška fungují pořadatelé na CSA. Ukázalo
se totiž, že jeden z promostánků uchovává více než
malé množství podpalného materiálu. Dobrovolný
hasič P. Kamil proto společně se stravovacím týmem
přichystal do požární hadice dávku citrónové limonády. „Je přece známé, že když je horko, dokáže osvěžit
nejlépe právě citronáda,“ vysvětlil Kroměřízku důvtipný katolický kněz.

Vtipy
Hanička běží za maminkou: „Mami, dala
bys mi prosím 20 Kč pro jednoho starého
pána?“
Maminka: „To je od tebe hezké, že myslíš
na staré lidi. A kde je ten pán?“
Hanička: „Tamhle stojí a prodává zmrzlinu!“
Doktor: „Takže vy nemůžete mluvit. A jak se vám to
stalo?“

Dřevorubec přijde do lesa, opře pilu o strom
a říká: „Ty jsi pila, já jsem nepil.“ A nalil si...
„Hele, Franto, co ty vlastně děláš?“
„Ale, mám zodpovědnou práci, mám pod sebou 500 lidí a šíleně se nadřu.“
„A to děláš někde ředitele?“
„Ne... sekám trávu na hřbitově.“
„Tati, potřeboval bych do počítače nový harddisk.“
„A kouzelné slovíčko?“
„Do háje! Všechno je dneska zaheslované.“
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Anketa

Games & Impressions

V úterý odpoledne jsme vyrazili do města na hru, která
měla být „zážitková“. Jaké
tedy byly vaše největší zážitky
z této hry?
David: „Otec Piotr. Byl úplně perfektní showman, jak to
uváděl.“
Jožin: „Začalo lít a přidaly se
tam k nám dvě řeholní sestry
a já jsem jim dělal drába.“
El Tom: „Sbírali jsme větve
z rybníka a tu největší se mně
nepodařilo vylovit. Ale už
byla skoro venku.“
Markéta: „Mně se líbila ta
práce, jak jsme hrabali seno
a chodníky v parku. Byli tam
lidi, u kterých bylo jasné, že
takové věci normálně nedělají. Ale bylo vidět, že z toho
mají radost, když to dělají pro
druhé.“
Tofl: „Hra s koberci na hřišti. Měli jsme se dostat z louky
na asfalt a dostali jsme se.“
Lucka: „Měli jsme na hřišti poslepu udělat čtverec
z lana a fakt jsme ho i se zavázanýma očima udělali.“
Maky: „Hráli jsme hru na chodníku a pořád jsme
na to nemohli přijít.“

Pozdrav

Milí animátoři,
děkuji vám všem, kteří se za mě modlíte. Děkuji i
pořadatelům, zdravotníkům, Vítkovi Luštincovi, Petrovi Langovi, Kubovi ze stravování a všem, kdo mě
v úterý sbírali, a těm, kteří mě navštívili v nemocnici.

Pavel: „Já nevím, co jsme tam dělali.“
Jarda: „Když jsme čekali na zmrzlinu, připojily se
k nám dvě řeholní sestry. Kolem šla nějaká stará paní
s hlasem jak rockerka a pustila
se do sester, že si v kostele zapomněla klíče a musela se pro ně
vracet.“
Honza: „Největším zážitkem
pro mě bylo dostat se přes řeku
na co nejmíň dotyků tý řeky.“
Míša: „Adorare. Ale to bylo až
potom.“
Bětka: „Úžasná byla sestřička
s obrovskýma modrýma muchařskýma brýlema. A krásně jí
ladily k modrému hábitu. Vypadala fakt úplně skvěle.“
Pepa: „My jsme měli soukromou hru.“
Jirka: „Jízda na traktoru.“
Kristýna: „Pávi v zahradě pod
zámkem byli úžasní. Pochodovali tam na místech, kde se pracovalo, mezi různýma nástrojema a strojema.“
Maruška: „Momentálně moje
klíště.“
sestra Aňa: „Pizza.“
Blanka: „Šly jsme na kopec a já tam chtěla najít něco
speciálního. Ležel tam takový kvalitní igelitový plakát Antonia Banderase. Tak jsme ho pak vyvěsili před
školou.“
			
smi
Ve čtvrtek mě měli odpojit od přístrojů a kapačky, ale
stoupla mi teplota o skoro 3 °C, takže tady budu asi
déle než Vy. Právě koukám na večerníček v televizi a
víte, co dávají? Jáju a Páju! A to nekecám! Ráda bych
tam byla s Vámi aspoň v modlitbě.
(Vaše) Maruška Šimůnková
alias Maruška z Krkonoš (teda teď už z nemocnice)

Z druhé strany barikády

Soudruzi!
Buržoazně-imperialistická klika wallstreetských válečných štváčů již jásala, že ruku v ruce s proradným klérem zasadila světovému dělnicko-rolnickému proletariátu smrtelnou ránu. My jsme se však nevzdali víry
v lepší zítřky a rozhodli se rozložit třídního nepřítele zevnitř.
Pohleďte jen do dnešního programu onoho kroměřížského srazu zpátečnických výrostků – co v něm najdete?
Marně se buržuj maskuje cizáckým slovníkem zámořských supervelmocí. My dobře víme, soudruzi, že „workshop“ je anglicky dílna! Ano, jen tak dál; mohla-li práce polidštit opici, jistě dokáže socializovat i klerikály. Jen
nastupte do workshopů, pohůnci kapitalistovi! My vám ukážeme, jak tvrdá je pěst dělnické třídy.
A netruchli ani ty, soudruhu rolníku! Hleď, jaká se oněm dítkám nabízí teď zábava – tu on- line, tu in-line.
Takhle na vás – na řádky a do řádků, hřbety ohnout a řepu jednotit, a to by bylo, aby se i proletáři všech zemí
nesjednotili.
Soudruzi! Před několika málo lety jsme se ocitli na samém okraji propasti. Ale od té doby jsme učinili řádný
krok vpřed!
Generální sekretariát Ústředního výboru
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Přednáška

I dobré věci musí být
v rovnováze

těmito slovy začíná konstituce Gaudium et spes, jeden
z nejdůležitějších dokumentů II. vatikánského koncilu. Nejsme ze světa, ale žijeme ve světě a nesmíme
z něj dezertovat.

Ani s konáním dobrých skutků to nesmíme přehánět.
Příliš usilovná služba nebo naopak věčné vysedávání
v kostele totiž může škodit nám i druhým… Služba i
modlitba jsou ale věci dobré. Spirituální teologie, která se zabývá duchovním životem člověka, zavedla pro
takové dvojice dobrých věcí, jež jsou zdánlivě v rozporu, pojem antinomie:

5) sebeúcta – pokora
Mluvit o sobě pozitivně není projevem pýchy. Být
pokorný neznamená být uťáplý či trpět pocitem méněcennosti. Vzorem nám může být postoj Panny Marie ve chvalozpěvu Magnificat (Lk, 1,46-55). Panna
Maria si je vědoma své nepatrnosti a nestydí se za ni.
Připouští ale, že jí Bůh učinil veliké věci, a vnímá je
jako Boží dar.
Opravdová pokora znamená
pravdivý pohled na sebe se všemi
svými klady i zápory a člověku
dává svobodu.
6) pracovat – odpočívat
Nemůžeme jen pracovat a sloužit
jiným. Jsme lidé a je normální,
abychom odpočívali. I Pán Bůh
po stvoření světa odpočíval. Nenechme si nikdy vzít svou neděli,
i kdyby to mělo být třeba úterý, a
vyhraďme si jeden den v týdnu
na to, abychom dělali něco úplně
jiného než v ostatní dny. Práce i
odpočinek jsou stejně důležité. Je
třeba uvědomit si, že jsem nahraditelný, a zbavit se pocitu, že beze
mě se to „prostě neobejde“.

1) být duchovním člověkem – být normálním
člověkem
„Normální“ není prostě to, co si myslí většina lidí
kolem nás. „Být normální“ v Božích očích znamená
„být svatý“. Normou je sám Kristus a jeho lidství. I sv.
Pavel vybízel k tomu, abychom dorostli do zralého, tj.
Kristova lidství (Ef 4, 13).
2) láska k Bohu – láska k bližnímu
Naše láska má být dvojjediná. Měli bychom si najít
čas pro své bližní a stejně tak i pro Boha. Bohu nesmíme nechávat jen svůj zbytkový čas. Hlubší spojení
s Bohem nám umožňuje více se dávat druhým.
3) zakořeněnost v církevní tradici – otevřenost novým věcem
Je třeba čerpat z tradice a zároveň být otevřen změnám, které s sebou přináší nová doba; nikdy ale nesmíme upadnout do extrému.

7) emoce – rozum
Do duchovního života patří emoce i rozum. Potřebujeme duchovní akce, které nám přinesou spoustu
emocionálních zážitků, ale i rozum je Božím darem.
Jak můžeme vyřešit tyto antinomie a dosáhnout
rovnováhy v duchovním životě? Klíčem k rovnováze
je vztah s Kristem, ve kterém se harmonicky spojilo
lidské a božské. Čím hlubší bude náš vztah s Kristem,
tím méně rozporů v nás bude a tím větší poklid v sobě
budeme cítit.
Hledání rovnováhy je ale úkolem na celý život. Člověk se mění, dostává se do nových životních situací a
nového prostředí, a tak musí rovnováhu hledat stále
znovu.
smi

4) nestarat se jen o věci pozemské – být přínosem pro svět
„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby,
zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí
a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků...,“
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Deníček

Středa 18.8.
Můj milý deníčku,

zjistila jsem naprosto
skandální věc! Celostátní
setkání animátorů, byť je
zaostřeno na duchovní život, nedbá na jeho rovnováhu v životě účastníků.
Popírá některá základní
pravidla! Na přednášce Katky Lachmanové jsme si
shrnuli sedm hlavních antinomií (první z dnešních
latinských slovíček – očekávej ještě další!), které je
v životě potřeba vyvážit. Na samotném CSA se ale
na takové věci vůbec nedbá!
Jedním z důležitých bodů přednášky byla rovnováha
mezi prací a odpočinkem. „Odpočinek? Zní mi to povědomě…“ Takto reagoval jeden z účastníků a mnozí

se k němu zajisté přidají. Je až na výsost kuriózní, že
i na setkání se o něm mluví jen teoreticky. Kde je praxe?
Můj den mluví za vše: ráno budíček v sedm. (Přímo nekřesťanský čas na setkání křesťanů.) Utíkám
do redakce, kde snídáme během porady. Společná
ranní modlitba a adorace. Přednáška vyžadující soustředění. Aktivní DISK. Skládání KROMĚŘÍZKŮ a
prodej. Rychlý oběd. Dvě TEMPa za sebou. Mše svatá…. Máme půl osmé večer a mě čeká spousta práce,
animátory škola modlitby. Už samotné slovo „škola“
nikomu nemůže asociovat odpočinek.
Takto tady žijeme, deníčku. Učíme se o rovnováze jen
teoreticky, na praxi si musíme počkat na příhodnější
čas. Benediktovo „ora et labora“ bych změnila na „ora,
labora et requiesca“ (modli se, pracuj a odpočívej).
Tvá R.

TEMPa

Hra není cíl, hra je nástroj

Umíte se (správně) rozhodovat?

Jak vzniká hra a proč si lidé hrají, jsme se dozvěděli na TEMPu s praktickými ukázkami, které pro nás
připravil salesián P. Jaroslav Trávníček.
Hra nám umožňuje cvičit dovednosti nutné pro život,
dává možnost rozvíjet fantazii, navozuje bezpečné
prostředí, kde si lze vyzkoušet jinak nedostupné sociální role, díky svým pravidlům vnáší do nedokonalého světa řád, byť jen na chvíli. Takže pojďme si hrát…
Jak ostatní pro hru zapálit? Když chceme, aby si hráli
s námi, nejlíp je motivujeme vlastním nadšením. Tajemství motivace je v nás.
Pár vychytávek pro přípravu her:
• vlastnoručně si sepište pravidla, i když hru dobře
znáte – utřídíte si je logicky, máte záruku, když dojde ke sporu mezi hráči, a navíc si sami tvoříte vlastní
kartotéku her
• pro lepší časový odhad si hru zkuste v úzkém kruhu
přátel zahrát předem
• nesnažte se všechno dělat sami, rozdělujte práci,
mějte tým
• nastavte pravidla hry tak, aby měl každý z hráčů aspoň nějakou naději na úspěch
To nejdůležitější nakonec: Nejlepší hra je ta, kterou
jste někdy hráli vy sami!
mak

Všechna správná rozhodnutí jsou prostředky, jak
dorazit do cíle našeho života, kterým je sjednocení
s Bohem. Při směřování k cíli je třeba hledat Boží vůli,
která je darem od Boha a projevem jeho lásky k nám.
Otcovu vůli hledal i sám Pán Ježíš.
Předpokladem k nalezení Boží vůle je vnitřní svoboda. Spočívá v tom, že člověk je schopen překonat svůj
egoismus a odevzdat se.

PRO-LIFE
Svědectví
V úterý večer jsme měli možnost vyslechnout svědectví Martina, který se letos v březnu společně s Terkou
účastnil X. mezinárodního fóra mládeže v Římě. Tématem fóra bylo „Povoláni lásce“. Martin nám nabídnul k zamyšlení několik otázek, nad kterými v Římě
diskutovali společně se zástupci z jiných zemí.
• Mám vyřešené otázky, proč se žením, co od manželství očekávám?
• Vím, co ode mě může v manželství očekávat druhá
strana?
• Jsem poctivý při hledání partnera, nezaměřuji se
jen na vzhled (zájmy, schopnosti)?
• Počítám s tím, že se partner bude v čase měnit (právě
i vzhledem, zájmy, schopnostmi)?
• Snažím se vychovávat tak, abych byl dobrým partnerem?
• Jsem připravený snášet těžkosti, které dlouhodobý
vztah může přinést, a také je překonávat, neutíkat
od nich?
• Pozoruji se, poznávám se, jaké moje vlastnosti či zlozvyky mohou v manželství působit problémy, pracuji
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na tom nějak?
• Vím, co od manželství očekává Církev? Máme na to
s partnerem stejný pohled?
• Modlím se pravidelně (pokud to jde, každý den,
ve stejnou dobu) se svým partnerem?
• Mluvím se svým partnerem jeho o přáních, plánech,
vizích?
• Uvědomuji si, že v (svátostném) manželství jsme tři
(my a Bůh), nezanedbáváme ho?
• Řešíme (ve vztahu) všechno z Božího pohledu?
•Hledáme si společné zájmy, vytváříme společné projekty, na kterých pracujeme spolu?
• Uvědomuji si, že okamžikem udělení svátosti manželství se ten druhý stává tím pravým? (Když si toto
uvědomím a přijmu za své, nebudou mě pak napadat
myšlenky jako: „A co když tím pravým/pravou měl
být někdo jiný?“)
„Nejedná se o nic objevného, všechno už bylo jednou
řečeno. Ale znovu jsem si uvědomil, že je rozdíl o něčem slyšet, mít o tom povědomí, a tím, když se o to
člověk poctivě snaží,“ dodává Martin v komentáři na
blogu vkhbrno.signaly.cz, kde najdete další poznámky z fóra mládeže.

Pokud budeš s někým diskutovat o potratech, můžeš
mu teď, díky přednášce Karla Skočovského, předložit
čistě logické argumenty. Hlavním předmětem úrazu
je otázka, zda je embryo osoba.
Argumenty pro:
- Embryo je svébytné, není jen jedním orgánem neschopným přežít. Je úplným lidským organismem
(kdyby nebylo, jak bys z něho mohl vzniknout?), který
se jen potřebuje vyvinout. Nemůže sice myslet, ale má
reálnou možnost stát se myslícím. Embryo není „potenciální osoba“, ale „osoba s velkým potenciálem“.
- Embryo, jako osoba, má tedy podle demokratických
principů, stejná práva jako my všichni – včetně práva
na život.
Námitka:
- Člověk se stává osobou až po narození/během těhotenství, kdy má určité schopnosti dělající ho osobou.
Popření námitky:
- Námitka předpokládá, že osobou je člověk, který má
schopnost rozumově myslet. Co tedy lidé v kómatu
nebo mentálně postižení? Nejsou snad osobami?
- Jaká jsou kritéria pro to, kdy už člověk je osobou a
kdy ne? Nejsou empiricky zjistitelná.
- Nemůžeme svévolně hodnotit člověka dle jeho
schopností (např. rozumově myslet). Vedlo by to k selekci „méněcenných“… 		
ren

Jak rozlišovat Boží vůli?
1. alternativy – uvědomit si různé dobré možnosti,
které se nám nabízejí a mezi nimiž máme volit
2. pro a proti – použít také rozum a zvážit všechny
výhody a nevýhody, které z našeho rozhodnutí vyplynou
3. modlitba – otevřít se Bohu a nabídnout mu celý
svůj život; rozlišovat Boží vnuknutí a očistit se
od svých náklonností. Boží pozvání respektuje svobodu člověka.
4. rozhovor se zkušenějším člověkem
Jaké jsou předpoklady k učinění dobrého rozhodnutí?
1. klidná chvíle
2. ochota rozhodnutí uskutečnit a uvědomit si, že když
se pro něco rozhoduji, něčeho jiného se vzdávám.
3. důvěra v Boží pomoc: nikdy nemáme 100% jistotu, ale můžeme se spolehnout na to, že když žijeme
s Pánem, Pán si nás vede. Nesmíme se bát vydat se
na cestu, i když před sebou vidíme jen její malou část.
Zásadní životní rozhodnutí vždy představuje krok
do neznáma, tj. krok víry.
Je třeba mít sílu vydržet čas a tíhu hledání, ale nesmíme se stát věčnými hledači. Mohli bychom tím
promarnit mimořádný čas milosti, který se už nemusí
opakovat.
Kdo neudělá žádné rozhodnutí, nikam nedojde!
smi
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Karel

Za oponou

Přijel Duka, Posád i Karel

Celostátní setkání animátorů je akce, která se tradičně vyznačuje velkou koncentrací významných osobností. Letošní ročník je však na pomyslném žebříčku
ještě o něco výš… Přijel i Karel.
Účastník z českobudějovické diecéze a zároveň host
CSA Karel Novák patří do skupinky číslo 1 pod vedením leadera Tomáše Chlouby. Ten KROMĚŘÍZKU vysvětlil, jak seznámení s Karlem proběhlo: „První den
jsem chtěl skupinu trošku rozhýbat. A tak jsem jednotlivé členy postupně posílal se štafetou na recepci, aby se zeptali, jestli už přijel Karel Novák.“ První
čtyři členy skupinky prý překvapila trpělivost pracovnic recepce při procházení seznamů přítomných, při
dalších čtyřech totožných dotazech se však postupně měnila v nevrlost. „Na poslední dvojici už čekala
na dveřích centrální recepce červená cedule s nápisem ´Karel Novák nepřijel,´“ dodal Chlouba.

Každá správná hvězda musí dbát na svůj zevnějšek pod stolem ztracený nepostradatelný hřeben.

A důležitá je i starost o správnou
výživu. Především před uměleckým
výkonem.

Karel Novák, údajný nevýrazný introvertní bratr Járy
Cimrmana, nakonec dorazil. Zpozdil se, protože jako
jediný účastník CSA přijel na kole. Stovky našlapaných kilometrů se tak projevily i na Karlově chatrném

zdraví (viz foto). Přestože odevzdal řádně podepsané
prohlášení o bezinfekčnosti, jen zázrakem neskončil
domnělý Cimrmanův příbuzný ve spárech zdravotníků a mohl se tak účastnit večerního programu mimo
marodku. Za neutichajícího aplausu publika jej jako
čestného hosta uvedli moderátoři na pódiu, v zákulisí se pak přivítal s pomocným biskupem své diecéze
Pavlem Posádem. Kvůli výrazné introverzi však Novák nebyl schopen před tak velkým publikem mluvit.
„Karel má opravdu velkou radost, že tu může s námi
být. Jen je taková povaha. Umí sice dobře naslouchat, ale moc toho prostě nenamluví. Dokonce se nám
ve skupince svěřil, že vážně uvažuje o dráze trapistického mnicha,“ objasňuje Novákovo mlčení Tomáš
Chlouba.
Podle členů skupinky číslo 1 má účastník CSA Karel Novák nejraději tiché adorace, přesto se ochotně
účastní veškerého programu i doprovodných soutěžních akcí. Například se mu podařilo vydražit tričko
signály.cz. Cenu za něj ale musel převzít leader skupinky, protože Novák po předchozí dávce publicity
na pódiu ztratil hlavu a opět nebyl schopen slova.
„ “ vysvětluje situaci poněkud zamlklý Karel Novák.
eve

„Přestože mlčí,
umí být Karel
společenský.
Holky balí hlavně na své kolo.“

Náš známý Karel, který už přijel.
Skromně tu čeká na sraz s biskupem.

Nutné rekvizity nenuceně visí na žebřinách.

No, ale když už se to teda podle režie nějak
rozjede, hlavně to nemáte otevírat...
A tu postel se před námi snažili ukrýt. Prý abysme se v tom
„řízku“ moc nerozjeli a neřekli, že tam mají za plínkou binec :-)
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„Publicitu snáší Karel špatně, ale obětavý leadr
Tomáš bere za něj břímě slávy a skvěle se s Karlem
doplňují... Karel mlčí, Tomáš mluví.“

„Jako jedniný z účastníků CSA přicestoval na kole.“
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