KROMĚŘÍZEK

PROměŘÍZEK

Soutěž

Rád se směješ? Máš rád dobrý řízek? Tak právě pro tebe je naše soutěž! Zapisuj vtipné hlášky vyřčené na CSA
a házej se svým telefonním číslem do krabice na centrální recepci na Pavlákové. Výherní hlod bude vybrán
v pátek odpoledne a dostane… PROnějŘÍZEK!

štavnatý a pikantní plátek

Správné odpovědi testu
1b - Celé jméno otce biskupa zní: František z Assisi Karel Bedřich Klement Jaroslav Alois Leopold Gerhard
Telesfor Odilio Jan Bosco Pavel Marie Václav Lobkowicz.
2a - Titul metropolity, liší se od „pouhého“ pravoslavného arcibiskupa, který je oslovován možností c.; možnost b. je oslovení katolického biskupa.
3c - Kongregace sester Učednic Božského Mistra

Hlášky
O lásce k bližnímu svému:
„Promiň!!!“
„Za co sa pořád omlouváš, šak ideš enom kolem mňa
a nic neděláš.“
„Já sem myslela, že ťa srazím.“
Mravnost nade vše…
Otec Kamil: „Musím pochválit dívky. Dneska přede
mší se šly převléknout, protože měly na mši nevhodná širší ramínka.“
Otec Vítek: „A co? Vzaly si tenčí?“
Šéfka Adorare diktuje číslo na zdravotnici:
„To je O2, to je moc drahé, radši budu volat 155.“
Během přípravného týdne neměli pořadatelé koho pořádat, a tak pomáhali ostatním
týmům:
Šéf pořadatelů Vítek: „Děkujeme všem, kdo nám
dnes přidělili nějakou práci. Ale na zítřek už máme
práce dost.“
Vítání nově přijíždějících:
„Podal bych ti ruku, ale máme to zakázané.“ (pozn.
red.: Z důvodu hygienických opatření proti střevní
chřipce, která skolila část přípravného týmu.)
Z téhož ranku:
recepční: Kde máš cedulku?!
Becket: Je kontaminována…

My jsme nej, je nám hej!
„Máme nejhezčí nástěnku na okrese, máme na ní
klobúk.“
„Špičatý?“
„Ne, bílý.“
Co je vaším úkolem na CSA?
Otec Jarda z režie: „Mým úkolem je chodit na pódium a tvářit se přívětivě.“
Na co ty myslíš?
Otec Kamil: „Máš hrnek?“
Adéla: „Co? Rande?“
Otec Kamil: „No, tak tuhle etapu už mám za sebou.“
Zdravotnice Bára hlásí:
„Zítra bude kromě jedné slečny propuštěna celá
marodka.“
Kristýna: „Chudák slečna tam bude sama, nech jí
tam někoho.“
Bára: „Tady Vítek se hlásil jako dobrovolník…“
Pracujeme s nasazením života…
Redaktorka Renča na Anet - šéfredaktorku
Kroměřízku: „Normálně, já už zkracuju znaky,
i když mluvím.“
Anet: „Chudáku, ty budeš úplně postižená.“
Renča: „Budu, ale jsem na to hrdá.“
Známé heslo tisku zní: Není důležité, co o vás
napíšeme, ale co si o vás myslíme.
Redaktorka Renča na šéfredaktorku KROMĚŘÍZKU:
„Já chci, abys mě měla ráda, i když o tobě píšu
v deníčku tak hrozně.“

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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Je to výzva

V duchovním životě o obuvi
Ve včerejším slově na den nám bylo
doporučeno myslet na to, abychom
denně udělali alespoň něco dobrého.
Něco, co by ulehčilo a zpříjemnilo život druhému, co by bylo prospěšné,
dobré, důstojné a spravedlivé. Koho
by napadlo, že by docela stačilo se jednoduše „přezout“…

Představ si modelovou
situaci: Je cca týden před
CSA a přijde Ti e-mail, že
máš napsat úvodník do
jednoho čísla KROMĚŘÍZKU. Pořádně nevíš,
jak se to píše, či co to je.
Ale nezalekneš se a jdeš
do té výzvy po hlavě. No,
a jak to může dopadnout,
právě čteš… A tak to bývá
i v životě animátora. Pán
nám posílá mnoho výzev.
Je na nás, jak se k nim postavíme, jestli se otočíme
zády a necháme je plavat,
a nebo se alespoň pokusíme něco udělat (třebas
napsat kvalitní úvodník
do KROMĚŘÍZKU jako v
modelové situaci). Takovou výzvou mohlo být pro
některé třebas jet na CSA.
Pokud čtete tyto řádky,
tak jste do té výzvy museli jít... Cestu k tomuto
společnému týdnu – setkání – jsme měli každý
rozličnou, ale to, že tady
jsme, je součástí velkého
Božího zázraku. Inu, není
báječné být součástí zázraku?
Tomáš Grepl, pořadatel
animátor Ostravskoopavské diecéze

Jak jsem si tak kráčela po chodbě
směrem k tělocvičně, ucítila jsem jakési „zavanutí“, které mě přivedlo
k nejedné úvaze. Ale především jsem
si vzpomněla na jednoho z pořadatelů, který
si ve slabé chvilce pod
nos zamumlal: „…a
vzkažte jim, že jestli
se nebudou přezouvat,
dostanou do držky.“
Ne, že bych se vyžívala ve vulgarismech, ale
nějak mi díky tomuto
trochu svéráznému impulzu naskočila malá
paralela z duchovního
života (když už se mu
tady v Kroměříži máme
věnovat ;-)
Jistě jste se dovtípili,
že ono inspirativní „zavanutí“ způsobila velká
kupa bot, která se pravidelně vyskytuje na
chodbě u tělocvičny a
produkuje nepříliš libý
odér - zejména pak některé kusy. A to logicky těm, kteří se musí
v jejich blízkosti často
pohybovat, zajisté moc
radosti nečiní, v krajních případech by je to
mohlo dokonce i ohro-

úterý 17. srpna
CSA Kroměříž
2. číslo / cena 2 Kč

žovat na zdraví… Tak mě tak napadla
hádanka – co mohou mít společného
boty a lidské vlastnosti? Nevíte?
No … myslím, že někteří lidé tak nějak „voní“ – šíří příjemnou atmosféru
přijetí, snahy o porozumění, vstřícnosti. A naopak někteří - tak jako ty nešťastné botky - bohužel někdy mohou
„zapáchat“ závistí, hněvem, pýchou
a podobnými ošklivostmi. Není tedy
divu, že zatímco si v přítomnosti lidí
s „voňavými“ vlastnostmi lebedíme,
v přítomnosti lidí s těmi „nevoňavými“
si pak můžeme tu a tam držet nos a
mumlat si cosi o přezutí.
eve
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Rozhovor

Kéž by si dospělí hráli…

Černá kronika

Jak už jste možná z programu zjistili, v úterý proběhne v Kroměříži celoodpolední zážitková hra, jejíž koordinaci má na starosti P. Jaroslav Trávníček, SDB,
který byl instruktorem a šéfinstruktorem Prázdninové školy Lipnice. Položili jsme mu proto několik
otázek – o čem jiném, než o hrách.
Máte příležitost udělat (si) reklamu na Vaši
celoodpolední hru. Co byste nám o ní prozradil?
O reklamu nejde a vůbec to není „moje hra“. Při tak
velkém setkání animátorů je jasné, že nejde „jen sedět
a poslouchat“, i když o kladech daných témat nepochybuji. Když mít zábavu, tak třeba společně. A když
společně, tak třeba i prospěšně. V nabitém programu
celého týdne je prostor pro všechny možnosti. A jedna
z nich je společná hra.
Je to náročné připravovat hru pro tak velký
počet lidí? Na co se naopak při této hře těšíte?
Pokud ovládáte pravidla pro uvádění her, tak to není
problém. Podrobněji se rozepisovat nebudu - na to
bude prostor v tématické skupině o hrách. To by se
sem nevlezlo. Těším se na něco, co není na první pohled vidět - na spolupráci a atmosféru ve skupinách.
Co by měla obsahovat dobrá hra?
Cíl a smysl. Hra není samoúčelná.
Liší se nějak hry připravované pouze pro kluky od her pro děvčata?
Ano i ne. V pravidlech práce se hrou ne - v podmínkách moc (jako se liší kluci a holky).
V čem jsou hry pro život podstatné? Proč je
dobré, aby si hráli i dospělí?

Deníček
Můj milý deníčku,
první den CSA pro mě začal až
přednáškou o. Tomáše Holuba,
protože i když jsem předtím byla
vzhůru a tělo fungovalo, mysl
se vzbuzení úspěšně vzpírala.
První přednáška o duchovním životě mě dostatečně
vzpružila. Dozvěděla jsem se spoustu praktických
informací! Například, že se nevyplatí přeskakovat
z nástupiště 9 na 93/4 či nosit ledvinku a nedej Bože
ji před někým zapírat! Dvě věci mě velice povzbudily.
Zaprvé: nemusím mít strach z mentálního postižení, i
když Bohu odevzdám svůj rozum. Zadruhé: Hospodin
pro mě chce dobro a je ke mně laskavý, což se může
projevit nejrůzněji – např. shořením auta.
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Pavlákova 16. srpna (jpp) – Prudké deště sužovaly
v odpoledních hodinách Kroměřížsko. Podle meteorologů jde o nevysvětlitelný jev, všechny družicové
snímky vykázaly téměř nulovou oblačnost. Teologové
přítomní na CSA se proto domnívají, že jde o zvláštní
případ Boží Milosti, který odpovídá na včerejší stížnosti účastníků na příliš teplé a suché počasí a dává
za pravdu zdravotnici Báře v tom, že se má dodržovat
pitný režim.
Pavlákova 16. srpna (jpp) – Nepozorností některých
členů tiskového týmu pronikl do redakce CSA tajný

agent protianimátorské rozvědky. V přesvědčivém
převleku kočky domácí prolezl mříží v okně a pokoušel se proniknout do tajných složek v redakčním
počítači. Situaci zachránila místní důchodkyně se
psem, která přinesla další plech buchet objednaný
pro účastníky CSA.
Počasí (17. a 18. srpna)
Dnes si ještě místy připravte deštníky, přijde sem
tam nějaký ten mráček, ze kterého zaprší. Teplo moc
nebude – teploměry naměří jen kolem 20°C.
Zítra ještě sice nebude úplně sluníčko, ale bez deštníků se více méně obejdeme. A navíc se ještě o dva
stupínky oteplí – 22°C.

Kéž by si dospělí hráli...Ale oni si většinou nehrají.
Hra nás totiž cvičí a připravuje na skutečný život.
A který dospělý se ještě chce připravovat?
Jaká je Vaše oblíbená hra?
Všechny hry z Prázdninové školy Lipnice, kde jsem
byl několik let instruktorem. Je jich mnoho. Žádná
není top - ono totiž vždy záleží na okolnostech a dané
skupině - na pomyslném top se mnohé střídají.
Kdo si hraje, nezlobí. Dají se hry nějak efektivně využívat i jako prevence proti nežádoucímu chování dětí a mládeže?
Hry zvláště k tomu slouží. Jsou vlastně tím nejdůležitějším nástrojem pro výchovu „žádoucího“ chování. Jak vychováváme děti od útlého mládí? Hrou.
Problém je spíše v tom, že jak stárneme, tak hru jako
nástroj používáme stále méně. A pak se často divíme,
kde se to v nás vzalo... Kde bereme vzory chování?
mak

V následujících DISKách jsme toho probrali hodně,
došlo i na praktické rady… Avšak nic nesmíme vynášet ven, takže si do tebe, můj milý deníčku, radši nic
nenapíšu.
Po vydatném obědě jsem se vydala na TEMPo o tom,
jak dozrát v muže. Ano, v muže. Už jsem totiž měla
dost našeho téměř výhradně dívčího složení redakce umocněného pobytem grafika Vítka na marodce.
(Zoufalost naší situace potvrzuje i to, že jsem se tam
potkala s jednou kolegyní z KROMĚŘÍZKU.) Přednáška mě nezklamala, byly jsme tam jen tři ženy.
Teď mám hlavu plnou myšlenek z obou přednášek
a kázání arcibiskupa Duky, který sloužil dnešní mši
svatou. Jestli to takhle půjde celý týden, budu na duchovní život tak zaostřená, až mě budou oči bolet…
Tvá R.

Madrid

Mariánské logo

Každé Světové dny mládeže mají
své logo, které nějakým způsobem
vyjadřuje místo setkání a obsahuje
jisté duchovní poselství. V srdci loga
WYD 2011 nalezneme Krista a jeho
Matku Pannu Marii.
Logo představuje jednoduché spojení
koruny a kříže. Koruna je symbolem
Panny Marie Almudenské, patronky
Madridu, jejíž socha je uchovávána
v madridské katedrále. Jméno Almudena je odvozeno z arabštiny a
znamená pevnost. Původ sošky je
opředen legendami. Jedna z nich
praví, že obyvatelé Madridu ukryli
roku 712 sošku do městských hradeb,
aby město chránila. Když byli při reconquistě z města vyhnáni Maurové,
snažili se křesťanští vojáci sošku nalézt. Modlili se za
to, až se nakonec v hradbě prolomila trhlina a soška

byla zázračně nalezena. Podle jiné legendy se Panna
Maria zjevila vojákům při obléhání města a nabídla se, že je povede. Hradební zeď zázračně praskla a
soška vojákům umožnila přístup do
města.
Tvar koruny připomíná písmeno M
– iniciálu jména Panny Marie i jména města Madrid. Důraz, který je
v symbolice loga kladen na Matku
Boží, připomíná významnou úlohu
Panny Marie jako naší prostřednice
na cestě ke Kristu i jako vzoru pro
naši víru a odhodlání plnit Boží vůli.
Koruna také představuje mládež z celého světa, která se shromáždila pod
Kristovým křížem, aby společně se
Svatým otcem slavila svoji víru.
Autorem loga je španělský novinář a grafický designér José Gil Nogués Villén. Jeho návrh byl vybrán na
základě výběrového řízení, do kterého
se mohli přihlásit profesionální grafičtí designéři působící ve Španělsku. 		
smi
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Kvíz

Team

1. Když v historii na nějakou událost
přijela šlechta, dalo se čekat, že jde
vskutku o něco exkluzivního. Na CSA
tomu nebude jinak. Čtvrteční večerní
bohoslužbu totiž povede ostravskoopavský biskup Lobkowicz, potomek
českého šlechtického rodu Lobkowiczů. Jestlipak víte, kolik jmen má (kromě příjmení) tento biskup, který je
zároveň duchovním rádcem českých
skautů?
a.
b.
c.

5
14
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2. Posvátný synod pravoslavných biskupů v březnu roku 2000 ustanovil
Vladyku Kryštofa arcibiskupem, nejvyšším představitelem pravoslavné
církve v českých zemích a na Slovensku. Oficiální titul šéfa pravoslaví,
kterého bohužel mezi účastníky CSA
nepotkáte, ovšem zní jinak. Je to:
a.
b.
c.

Jeho Blaženost
Jeho Excelence
Jeho Vysokopřeosvícenost

3. Pravoslavný arcibiskup sice CSA
svou návštěvou nepoctí, zato zde
můžete potkat řadu různobarevně
oděných řeholnic. Tak si vás náš kvíz
proklepne i v této oblasti. Jak je známo, řeholní řády a kongregace u nás
mívají kromě českých názvů také
názvy latinské, od kterých se odvozují zkratky. Ty se píší (a někdy nepíší)
za jméno řeholnice/řeholníka - např.
otec biskup Jiří Paďour si jako každý
správný kapucín píše za své jméno
zkratku OFMCap, tzn. Ordo Fratrum
Minorum Capuccinorum. A naše
otázka tedy zní: jakou barvu hábitu
má kongregace řeholních sester, které
užívají zkratku PDDM (Piae Discipulae Divini Magistri)? Malá nápověda
– i tyto sestry se účastní CSA.
a.
b.
c.

černou
hnědou
modrou

Určitě vás zajímá, jak se leadeři
vašich DISKů připravovali na
svůj nelehký úkol. Nás to zajímalo také, protože v přípravných
dnech jsme je potkávali jen při
společném jídle. Co dělali celý
ten čas? Leader Marek nám pomohl odhalit tuto záhadu…
Tři dny před CSA se sjeli do Kroměříže, kde pro ně byl připraven
intenzivní program. Ve čtvrtek
je navštívila psycholožka, se kterou procvičovali své komunikativní schopnosti. Radila jim, jak
vést skupinku - čeho se vyvarovat, jak pracovat s určitými typy
lidí, apod.. „Například jsme se
dozvěděli, jak reagovat na člověka, který sem ani nechtěl jet,“
sdělil nám Marek.
V pátek leadeři prožili duchovní
obnovu, kterou vedl o. Bogdan z

Ostravy. Připravil si tři přednášky opírající se o různé úryvky z
Písma: povolání Samuela, boj
Izraelitů s Amalečany a o Martě
s Marií – ta Marka zaujala nejvíce: „Bogdan v ní popisoval různé role a postoje k Ježíši. I když
se pohled Marty, která pobíhala
kolem Ježíše a obsluhovala ho,
může zdát negativní a Ježíš jí
to vyčítá, tak naopak na dalším
úryvku o Lazarovi bylo ukázané, že i přesto měla Marta Ježíše
ráda. Ona byla první, která Ho
přišla vítat a padla mu do náruče…“ Leadeři se rozhodli držet celodenní půst za účastníky
CSA, což ještě umocnilo průběh
duchovní obnovy.
Na otázku, zda už podobnou
formaci zažil, Marek odpověděl:
„Skoro každé léto jezdím s komunitou Emmanuel do Altöttingu,
kde vedu skupinku v podobném
duchu jako tady. Přípravu tam
máme taky, ale ne tak intenzivní. Tady je to daleko pečlivější.“
ren

Přednáška

Duchovní život –
jen na okraji?

mady tvoří pramen, z něhož se napiju. Tak je to i s rovinou spirituálního života (H2) a rovinou přirozených
věcí (O2). Když tyto dvě zdánlivě neslučitelné věci dokážu integrovat, získám pramen života.

Odpověď na tuto otázku jsme hledali v dopolední
přednášce s otcem Tomášem Holubem.

O2 – přirozené věci
– mít rád sám sebe, přijmout se i se svým tělem, se
svými chybami – „Pane, děkuju Ti, že´s mě stvořil takového, jak jsi mě stvořil. Že mě takového chceš.“
– přijmout i svou minulost – i to, co se mi nepodařilo,
co se mi nelíbí
– prostředí a kamarádi ať už v reálném či virtuálním
životě – aby nebyli v rozporu s Bohem
– vztah k majetku – zkus třeba napsat na lístky věci,
na kterých lpíš, vzdát se jich a nabídnout je Bohu

Tak takhle ne…
Pokud rozdělím svůj život na dvě části – na „skvělý život“ ve světě (kouzelný svět Harryho Pottera za
nástupištěm 9 a ¾) a na život duchovní (nudný život u Harryho tety a strýce), dopadne to tak, že ve
svém světském životě s sebou táhnu batoh církevních
předpisů a závaží. Pochopitelně se snažím ho mít co
nejmenší. Často se z něj stává jen taková ledvinka
s tím nejnutnějším – vteřinová ranní modlitba, nedělní mše, občas modlitba s rodiči či páteční půst – na
které co chvíli zapomenu.
A nebo se ze mě stane opačný extrém. Zavřu se do
„duchovní rezervace“, vymetám všechny duchovní
akce, ale přitom se neumím bavit s „normálními lidmi“. To je potom tragédie pro život s Bohem i pro mé
svědectví ostatním – napadne je možná při pohledu
na mě: „Jsou sorty lidí, kteří se na to hodí, ale já jsem
přece normální…!“
Jak se vyhnout těmto dvěma extrémům?
Pokud si uvědomíme a srdcem poznáme jednu základní věc – že Bůh pro nás chce dobro, že touží po
tom, abychom byli šťastní, nebude nás ani jeden z extrémů lákat.
Co dělat, aby byl můj život integrovaný?
H2O – obyčejnou vodu všichni známe. Pro život je
nezbytná. Skládá se ze dvou plynů H2 a O2. Každý
zvlášť je jen plynem, který brzy vyprchá. Ale dohro-

Zprávy

Inforámeček
Lákalo by Tě vyzkoušet si úlohu leadera na CSA? Snažila jsem
se zjistit, co pro to člověk musí udělat. Dozvěděla jsem se, že:
• „stačí“ být hodně aktivní animátor a centrum mládeže Tvé diecéze se Ti ozve samo.

eve
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Co musí leader
podstoupit?

• Letošní leadeři zažili kromě třídenní přípravy před CSA i dva
formační víkendy během roku – duchovní a zážitkový.

Žena živitelka
Navzdory moderním vymoženostem, které pronikly i
na kuchyňské linky, stráví průměrná žena dva a půl
roku života vařením. Vědci během výzkumu návyků v oblasti
vaření zjistili tyto údaje: devět
z deseti žen stráví denně po práci
hodinu u plotny, o víkendu dvě –
to dělá zhruba devět hodin týdně!
Naopak muži stráví průměrně
u plotny jen 1,4 roku za život. Redaktorky KROMĚŘÍZKU navrhují vědcům námět k nové studii:
kolik kilogramů jídla průměrně
ženy a muži zkonzumují?

H2 – věci spirituální
– svátosti – obrovský dar, ne jen rituál, ale základní
rozměr víry
– modlitba – „Buďme vynalézaví v modlitbě, nepijme
destilovanou vodu, ale minerálku, která nám nejlíp
sedne, a klidně víc druhů střídejme – ať je to modlitba, která nás těší.“
– duchovní doprovázení – každý kněz mi na 100%
zprostředkuje ve svátosti smíření Boží odpuštění, ale
ne každý kněz mi v celé šíři mého života rozumí: „Najít zpovědníka, který mi opravdu pomáhá, je jako najít
jehlu v kupce sena,“ říkala už sv. Terezie z Lisieux.
– vzdělávání se ve víře – aby nebyla disproporce mezi
mým odborným vzděláním a mými znalostmi v oblasti duchovní
Člověk musí mít odvahu integrovat svůj život trvale, každodenně, protože bez vody se dlouho vydržet
nedá. Je to celoživotní cesta, aby člověk uvěřil, že Bůh
chce pro mě dobro, že chce mé štěstí a je dost mocný,
aby mě šťastným učinil.		
mak, ren
Rakovina nebo zelenina?
O tom, že povolání lékaře není rutinní záležitostí,
se přesvědčili američtí doktoři. Ronu Svedenovi nefungovala jedna plíce. Dva týdny mu dělali testy, zda
nemá rakovinu, až se nakonec z domnělého nádoru
vyklubal zatoulaný klíčící hrášek. Po úspěšném vynětí si Sveden oddychl: „Kdybych to nechal
uzrát, tak jsem možná mohl pracovat pro
nějakou zelinářskou firmu.“
Počasí (17. a 18. srpna)
Dnes si ještě místy připravte deštníky, přijde sem tam nějaký ten mráček, ze kterého
zaprší. Teplo moc nebude – teploměry naměří jen kolem 20°C.
Zítra ještě sice nebude úplně sluníčko, ale
bez deštníků se více méně obejdeme. A navíc se ještě o dva stupínky oteplí na 22°C.
3

Jak se stávám hvězdou stříbrného plátna
Už odmalička jsem se cítila být předurčena pro slávu, obdiv davů, světla ramp a šílení milionů diváků.
Sotva jsem dokázala říci první slůvka, nepochybovala jsem, že zakrátko svým jazykem ohromím celý
svět. Rostla jsem pro jediný cíl: stát se filmovou superstar!
Proč ne; byla jsem mladá, krásná, elegantní a plavovlasá – a to vše o mně stále platí v neztenčené míře.
Věděla jsem zcela jistě, že mě čeká hvězdná kariéra.
A protože jsem holka činu, chtěla jsem vyjít svým
šancím vstříc a drapnout je za pačesy.
V Kroměříži tedy ne – v mém rodném půvabném,
historickém, leč přeci jen provinčním městečku mi
pšenka nepokvete, to mi bylo zřejmé. Musím se vydat
tam, kde se všechna sláva koncentruje – do Hollywoodu!

TEMPa

Být zralým mužem

Já vím, o nás děvčatech se říká, že nemáme orientační smysl – no a co! Já jsem si svoje zjistila, já vím, že
Hollywood je v Americe, a to ve městě Los Angeles,
kterému my od šoubyznysu říkáme El Ej. A tak když
jsem na jedněch kroměřížských dveřích našla právě
nápis L. A., věděla jsem, že by tudy mohla vést moje
cesta do vysněného města.

• Muž i žena toho mají spoustu společného, i když to
tak mnohdy nevypadá. Oba v sobě mají tři roviny –
tělesnou, duševní a duchovní – a je velice důležité,
aby byly navzájem v rovnováze. Co konkrétně tyto
roviny znamenají u mužů?

Ani mě moc nepřekvapil ten nával za dveřmi. No
ovšem, do El Ej by chtěl každý! Ale když jsem se
rozhlédla kolem, bylo mi jasné, že mezi přítomnými
nemám konkurenci, takže nějaký ten konkurz jasně
musím vyhrát!

• Tělesná rovina v sobě skrývá sílu. Je jen na muži,
jak ji využije – zda bude bojovníkem (i v bojích duchovních) nebo válečníkem, který neví, za co a pro
koho bojuje a motivuje ho k tomu pouze jeho agrese
nebo touha po výkonu.

Kritéria tedy mají zvláštní, to musím uznat. Ale pro
nás – budoucí hvězdy stříbrného plátna – není žádné
sportovní odvětví tajemstvím, takže zcela jistě rozdrtím své soupeře i v oné olympijské disciplíně, kterou je zde DISK. A pak – těš se, Hollywoode!

• Podstatou duševní roviny je láska. Muž může svou
lásku projevovat něžně a s úctou, ale zároveň ne přecitlivěle. Pokud má v sobě tuto oblast pokřivenou,
vznikají různé deformace: z muže se stává „svůdník“,
prožívá lásku majetnicky apod.
• Pomyslný trojúhelník uzavírá duchovno. V ideálním případě je muž moudrý a pokorný, což ho činí
krásným a svobodným. Mnoho příkladů chrabrých
a zároveň moudrých mužů najdeme ve Starém zákoně – např. král Šalamoun nebo Eliáš.
• Klíčem ke zralosti je udržovat tyto tři složky v harmonii a všechny je rozvíjet. Jen tak se z muže stane
král.
ren

Anketa

První noc

Jaká byla vaše první noc na CSA? Zažili jste něco
zvláštního a neobvyklého, na co nikdy nezapomenete? Anebo jste se naopak strašně nudili?
Bětka: „Asi jsem měla děsně divoké sny. Ráno bylo
prostěradlo strašně dokopané. Předpokládám, že zítra se probudím a budu do něho zabalená celá. Jinak
jsem ale vzorný člověk, který dodržuje noční klid.“
Maruška: „Koukali jsme na hvězdy. Jedna hvězdička
padala, ale byla strašně moc rychlá, tak jsme si nestihli nic přát.“
Hanka: „Ráno jsme se vzbudili a zjistili jsme, že jsme
vůbec nespali.“
Anička: „Tančila jsem po pokoji. Byla jsem strašně
unavená, ale bylo to super.“
Jirka: „Procházel jsem se a o půlnoci jsem šel spát.“
Tereza: „Byla jsem v posteli a připadala jsem si, jako
4

kdybych byla první noc v Řecku.“
Kristýna: „Nemohla jsem usnout. Bylo strašný vedro
a táhlo na mě z otevřených dveří.“ („A spolubydlící
dělali děsný bugr,“ dodává spolubydlící.)
Klaudie: „Našla jsem v posteli malou živou rybičku,
takovou tu, co vyleze z kanalizace v koupelně. Tak
jsem ji zabila a pak už živá nebyla. A když jsem si lehla do postele, viděla jsem, jak nade mnou po stropě
leze chrobák. Ale za ním už se mi nechtělo, tak tam
lozil dál.“
Lenka: „Mě napadla jiná noc, ale tu radši ani nebudu
popisovat…“
Anet: „Sprchovala jsem se v cizím pokoji. Tak pak už
jsem se mohla jen převlíknout do pyžama a jít spát. A
vyspala jsem se luxusně.“
Martina: „Já jsem se teda sprchovala ve své sprše a
šla spát. A pak už si nic nepamatuju.“
Martin: „Za oknem jsem uviděl krávu. Tak mě napadlo, že ji podojíme.“
Kleretin & Logen: „My jsme ani první noc nestihli.“
smi

• Obětovat se v latině řekne „sacrificare“, tj. v doslovném překladu „učinit někoho svatým“. Oběť znamená
darování se. Darování se je vlastností lásky. Plně se
darovat můžeme jen jednomu člověku. Můj životní
partner je pro mě Božím darem. Muž je hlavou těla
a žena je jeho srdcem. Zdravé tělo má jednu hlavu
a jedno srdce.

Jak spolupracovat s knězem ve farnosti?
• Někdy od kněze očekáváme věci, které nám opravdu není schopen dát. Respektujme jeho lidské vlastnosti a nemysleme si, že ho změníme. Kněžím moc
pomůže, když jim dáme zpětnou vazbu a upřímně
jim řekneme, že něco dělají dobře nebo naopak špatně. Pokud je pro nás těžké vidět v postavě kněze Pána
Ježíše, modleme se za něj a za svůj vztah k němu.
Nejhezčí vztahy jsou tam, kde na jedno NE zazní pětkrát ANO.
• Jan XXIII. říkával, že když musel jednat s člověkem, se kterým si nerozuměl, posílal za ním nejdřív
svého anděla strážného. Ten druhý člověk má totiž
taky svého anděla strážného, i když o tom možná
neví. Tak ať se ti dva andělé strážní nejdřív domluví
a pak to půjde líp.

Jak rozlišovat povolání?
• Každý člověk má mnoho povolání, která se uskutečňují v různých obdobích života. Některá povolání
nemůžeme nijak ovlivnit – povolání k životu a povolání na věčnost; povolání být člověkem, tj. povolání
k lásce. Máme také povolání naplnit svůj život. Jen
práce náš život naplnit nemůže.
• Každý muž má povolání být otcem a každá žena má
povolání být matkou. Mateřství a otcovství se může
uskutečňovat na rovině tělesné nebo duchovní.

• Farnost je jako rodina. Nejenom my máme svá
očekávání, ale také kněz a farnost něco očekávají od
nás. Nejedná se jen o službu ministrantů u oltáře či
pomoc při organizování farních akcí, ale i o prostý
úklid kostela nebo brigádu na faře. Velmi potřebná je
také služba kostelníka.
• 95% mládeže nechodí do kostela. Evangelizaci nemůžeme nechat jen na knězi, protože už má většinou
dost práce s lidmi z farnosti. Nebojme se tedy pozvat
své „mimocírkevní“ kamarády na farní akce, jako je
ples, výlet či farní den (ne hned a jen na mši). Je to
pro ně jedinečná příležitost, jak se seznámit s církví.
smi
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