Zajímavost

KROMĚŘÍZEK

Včera (19. 8.) uběhly přesně tři roky od konce Celostátního setkání mládeže v Táboře.
Dnes (20. 8.) je to přesně rok do vigilie se Svatým otcem v Madridu.

Hlášky

„Ne.“
Magda: „My jsme o nich napsali něco špatného?“

Upovídaná Jana vychází z kostela
„Ten Bůh je borec, s tím se dá kecat.“
Petr: „No jo, ten tě vydrží poslouchat.“
Ať se to vyplatí!
Hned po příjezdu do Kroměříže jsme jeli na pohotovost s Aniččiným palcem na noze. Poněkud se zalekla
modřiny, která ji pod nehtem vznikala. Zaplatila poplatek 90Kč a vyšetřování a ošetřování začalo. Ukázalo se, že tmavá část pod nehtem je jen obyč modřina,
která časem zmizí sama.
Lékař na pohotovosti: „Tak když už jste zaplatila těch
90Kč, běžte aspoň na chirurgii, ať vám za ty peníze
aspoň strhnou nehet.“
Rada nad zlato
Při cestě do Kroměříže přišla SMS: NESVÍTÍTE!!!
Odesílatelem bylo auto před námi cca po 15 minutách
jízdy.
Dům mládeže Štěchovice (ubytko přípravného týmu), v hlavních rolích paní vrátná
a místní zaměstnanec
Zaměstnanec: „A kdo že je tu ubytovaný?“
Vrátná: „Jsou tu ti svatí, křesťani.“
Bára vybírá oblečení na mši
„Já ti budu dělat módní přehlídku,“ říká Helče.
Usínající Helča: „Nevadí, že se nebudu dívat?“
Rozhovor unaveného přípravného týmu
Zdravotnice Bára: „Budu mít na mši přímluvy
za nemocné.“
Helča lhostejně: „Hm… promiň, už jsem unavená.“
Po chvíli Bára: „Musím uhnat nějakého kluka.“
Helča náhle ožila: „Uhnat?! To jako aby si s ním chodila?“
Bára suše: „Ne, na přímluvy.“
Biskup Paďour u recepce
„Jsem ti tady zased místo, viď? Ale to já můžu.
Já jsem tvůj biskup a všichni jste moje ovečky.“
My máme hlad!!!
Jednou večer v tisku: „Stravování tu s tou večeří ještě
nebylo?“

Dva účastníci CSA v při rozhovoru
„Já nejsem animátor. Ani pořádně nevím, co to znamená.“
„No, to tady asi nikdo.“
V diskusní skupince při rozebírání slov Katky Lachmanové o důležitosti odpočinku
„Pro křesťanské akce je typické, že nakonec jsou
všichni úplně mrtví.“
Mladík při polední modlitbě
„Pane, požehnej taky holkám, aby nebyly jen vyčerpaný, ale taky načerpaný.“
Vedoucí diskusní skupinky při uvažování
o potřebě časté modlitby
„Když jsem šla na záchod, tak jsem si říkala, že by bylo
dobrý mít takový potřeby i na tu modlitbu.“
Přivítání na diskusní skupince
„Jak ses vyspal?“
„Ještě ráno jsem si myslel, že dobře.“
Při příjmu Marušky (18 let) na dětském oddělení v nemocnici
„Chodíš?“
„Mluvíš ve větách?“
„Nosíš plínky?“
„Ani na noc nechceš plínku?“
„Usínáš sama, s ukolébavkou nebo s pohádkou?“
„Jíš sama nebo tě někdo krmí?“
„Piješ z hrnku nebo z láhve s dudlíkem?“
„A tvoje oblíbená hračka?“
U Signálů:
„Vy jste bratři?“
„Ne, já jsem bratrova sestra.“

Žijte mimořádný život!

Pátek 20. srpna
CSA Kroměříž
5. číslo / cena 2 Kč

Svědectví

V životě jsme obklopeni často mnoha osobními selháními a ztroskotáními lidí kolem
nás. To nás nepovzbudí, spíš deprimuje.
Proto je třeba mít před sebou i obrazy lidí,
kteří svůj život prožívají anebo prožili dobře.
A z takových čerpat povzbuzení a vzor pro
sebe i pro druhé. Chci vám nabídnout pohled
na jeden vítězně prožitý život.
Za měsíc, 25. 9., bude v Římě prohlášena
za blahoslavenou, blahořečena, Chiara Badano. Narodila se roku 1971 v prosté italské
rodině, od malička byla vychovávaná ve víře.
Byla sympatická a nadaná, s nadšením sportovala. Měla mnoho přátel, pro některé byla
mimořádnou kamarádkou. Patřila mezi mládež Hnutí fokoláre. Boha poznala jako lásku
a zvolila si ho za ideál svého života. Proto se
také snažila ze všech sil plnit v každém okamžiku jeho vůli. Prohlubovala svůj vztah
s Ježíšem a v každém člověku se ho snažila
poznávat. Snila o tom, že bude jednou jako
lékařka pracovat pro děti v Africe.
V 17 letech se u ní objevil nádor kosti. Zlé
nemoci čelila s důvěrou v Boží lásku. Často
Bohu říkala: „Chceš-li to Ty, chci to i já.“ Vyzařoval z ní klid, pokoj a radost, takže jí začali říkat Chiara Luce (=Klára Světlo). Umírá
v 19 letech, v roce 1990. Vzkazuje svým současníkům, i Vám: „Mladí jsou budoucnost. Já
již nemohu běžet, a proto bych Vám chtěla –
jako na olympiádě – předat pochodeň. Máte
jen jeden život a stojí za to ho dobře využít.“

U středeční večeře
Kačis si bere papriku do rukou a láme ji.
Tofl: „Proč nepoužiješ příbor?“
Kačis: „Tak nebudu ji přece krájet rukama, ne?“
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štavnatý a pikantní plátek

Mladík uctivě zdraví řeholní sestru
„No, matko představená, kde jsi furt?“

Mons. František Radkovský

Hodně dlouho si kladu otázku, jakým způsobem dělat dobře
své povinnosti doma, ve škole, koníčky, pomáhat ve farnosti
nebo s mládeží a žít naplno s Ježíšem. Často si říkám, že to
není možné stihnout. Spousta akcí, ještě neskončí jedna a už
se připravuje druhá, ve škole to občas hoří… a tak vždycky,
když jsem neměl čas na modlitbu, říkal jsem si: „Pane, jsou
to Tvoje věci, dělám to pro Tebe, tak se o to prosím postarej
a promiň, že se teď nemám čas modlit.“
A jednou na duchovní obnově jsem nad tímhle svým přístupem přemýšlel a uvědomil jsem si, že vůbec není ideální
postoj, chtít dělat věci pro Boha. Protože hodně často se pak
stane, že to dělám spíš pro sebe, kvůli své seberealizaci, nebo
protože mě to baví, nebo kvůli své pýše, a pak akorát řeknu:
„Pane, udělal jsem to pro Tebe, tak to přijmi!“
Na té duchovní obnově jsem si uvědomil, že Hospodin chce
mnohem více nás, než naše aktivity, že chce, abychom všechny věci dělali s Ním! Že chce, abychom s Ním hráli fotbal,
abychom s Ním chodili s kamarádama si sednout na kofolu,
abychom s Ním připravovali všechny akce. A když je budeme
s Ním připravovat, musíme s Ním o těch věcech mluvit. Musíme se Ho ptát, chtít znát Jeho názor, a to je pak modlitba,
adorace, mše svatá. A když budu dělat aktivity s Ním, pak už
to není moje věc, kterou dělám pro Boha, ale všechno, co dělám, vychází z modlitby. Moje zkušenost je, že pokud ty moje
„zbožné“ aktivity nevychází z modlitby, jsou pak jenom moje.
A jsou v nich hodně přítomné moje chyby a hříchy a to není
moc dobrý.
pokračování na 3. straně...
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Rozhovor

Být „OPEN-MINDED“

Dnes vám přinášíme další exkluzivní rozhovor,
tentokrát s Markem „Orko“ Váchou – knězem, nyní
působícím jako administrátor ve farnosti Lechovice
u Znojma, přírodovědcem, cestovatelem, autorem
několika knih a pedagogem.
Která oblast z evoluční biologie nebo lékařské
etiky Ti v současnosti nejvíc vrtá hlavou, naplňuje úžasem?
Dvě tři témata, ke kterým se znovu vracím.
Vznik vědomí u člověka,
ta chvíle, kdy onen tvor
něco poprvé hlinkou
načrtl na stěnu jeskyně,
poprvé začal nezištně
milovat, poprvé promluvil, poprvé okusil
svobody a tápavě zkusil
jednat jinak než ostatní.
Ta chvíle, kdy se člověk
stává člověkem. V etice otázka, kde jsou zakotveny etické zákony
– platí definitivně jako
fyzikální zákony? A pokud platí definitivně,
odkud se berou? A platí
fyzikální zákony definitivně? Jsou tedy někde
nad námi, za obzorem,
a my je jen nacházíme, vykopáváme...?
Které osobnosti Tě během Tvého dospívání
ovlivnily? Co je podle Tebe důležité pro nalezení životního povolání?
Jednomu rabínovi vyčítali, že jeho otec je takový vážný, zbožný a vzdělaný, a on naopak nevážný, nezvladatelný a lehkomyslný. „Přece jen mám se svým otcem
něco společného,“ odpověděl rabi. „Můj otec nikoho
nenapodoboval. Ani já nikoho nenapodobuji.“ Za velmi důležitou vlastnost považuji být „open-minded“.
Někdy mám pocit, že my katolíci jako bychom občas
mysleli v jakémsi tunelu, v myšlenkových blocích.
Která kniha Tě výrazně oslovila, ke které se
rád vracíš?
Z těch zbožných Chasidská vyprávění Martina Bube-

Vtipy
,,Chceš si hrát na doktora?“ ptá se Anička.
,,Proč ne...“ odpoví Pepíček.
,,Tak mi dej třicet korun!“
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ra, z těch méně zbožných třeba Watch for me on the
mountain od Forresta Cartera. A samozřejmě pro určitý věk považuji za povinnou chlapeckou četbu Monte
Walsh od Jacka Schaefera, prosím pěkně v originále.
Shucks, it‘s a horse, ain‘t it?
Jaké je Tvé oblíbené místo, kam chodíš načerpat sílu, kde cítíš Boží přítomnost?
Jéje, to bych měl asi odpovědět, že u svatostánku, že?
Odpovědi se raději vyhnu, velmi nechci sekat fráze.
Jsou místa.
Jaká je Tvá oblíbená pasáž z Bible?
To o blahoslavených čistého
srdce, neboť ti vidí věci, jak
jsou. Pak celý Job, Kazatel
a Jonáš, mí tři křestní kmotři.
Kazatel mě provází po povrchu země, s Jobem sestupuji
do podzemí a s Jonášem se
snažím uniknout. Ty knihy je
třeba číst opakovaně a vícekrát za sebou. Nejsou zdaleka
tak banální, jak se na první
poslech zdají.
Jsi téměř každý den
v kontaktu se studenty.
Co je podle Tebe přednost
mládí? Kde myslíš, že má
dnešní mládež potenciál
pro život naplno podle
hesla: „Mistře dobrý, co
mám dělat, abych dostal věčný život?“
Velmi ostře, mnohem ostřeji než my, vidí rozdíl mezi
dobrem a zlem, přetvářkou, pokrytectvím a čistým
srdcem. Mají spoustu ušlechtilých ideálů. Co naopak
lehce postrádám, je vůle je uskutečnit. Ne vždycky
a ne u všech. Někdy mám na táborech dojem, že naše
mladé příliš zneklidňuje, když mají mokro v botách.
Je jedno, zda to nazveme cvičení pevné vůle nebo psychické odolnosti.
Co bys chtěl vzkázat našim čtenářům?
To je vždycky a pravidelně ta poslední otázka, na kterou nikdy moc neumím odpovědět. Nejhorší je udílení
nevyžádaných rad. Nakonec, jste mladí, objevte si to
sami! Co byste jinak objevovali, kdybychom vám my
staří všechno řekli, jak to je?
mak

Tři slepice si hrají na schovávanou. Jedna se
schová do kurníku, druhá do šopy. Třetí pyká:
,,...osm, devět, deset, už jdu!“ Vyjde a zakopne
o klacek: ,,Kurnik šopa!“ Dvě rozhořčené slepice vyletí ze svých úkrytů: ,,To neplatí, ty ses
dívala!!!“

Madrid

Co už se stalo?

WYD vypukne až za rok, ale přípravy už jsou v plném
proudu. Jeho celkovou organizaci má na starosti Papežská rada pro laiky a generálním koordinátorem
je madridský světící biskup Mons. César Franco.
V Madridu byla zřízena kancelář organizačního týmu,
do které postupně přicházejí vlajky všech zemí světa. Česká vlajka dorazila
na počátku března a během WYD bude společně
s ostatními zdobit ulice
Madridu.
Po celý přípravný rok bude
po Španělsku a přilehlých
územích putovat kříž
WYD a ikona Panny Marie (Salus Populi Romani).
Na počátku srpna je mladí
lidé přinesli do Santiaga
de Compostela, kde se
v rámci Jubilejního roku
sv. Jakuba a jako součást
příprav na WYD konala
pouť mládeže. Jedná se
o prostý dřevěný kříž,
který mládeži daroval
Jan Pavel II. roku 1984.
V době mezi jednotlivými
WYD bývá umístěn v Mezinárodním centru mládeže sv. Vavřince v Římě,
které založil Jan Pavel II.
První mezinárodní prezentace WYD 2011 proběhla na přelomu července

a srpna v Ghaně při zasedání Sympozia biskupských
konferencí Afriky a Madagaskaru. Organizátoři
příštího WYD totiž věří, že do Madridu přijede dosud
nejvyšší počet Afričanů, který by mohlo překonat až
WYD uspořádané v Africe.
Jako první se symbolicky přihlásil Svatý otec. O účast
na setkání zatím projevilo zájem asi 120
tisíc mladých z Itálie,
70 tisíc z Francie, 50
tisíc z Polska a 25 tisíc ze Severní Ameriky. Celkem se očekává účast asi 600 tisíc,
což zhruba odpovídá
počtu
účastníků
v Sydney. V Kolíně se
zúčastnilo asi 1,2 milionu mladých lidí.
Nejmasovější WYD
se zatím odehrál
roku 1995 v Manile
na Filipínách, kde se
sjely asi 4 milióny.
Jako první WYD má
madridské setkání
své stránky i na facebooku, a to hned v 18
jazykových verzích
včetně jazyka tagalo, kterým se mluví
na Filipínách. Stránky už mají víc jak 128
tisíc fanoušků.
smi

Vždycky romanticky!
Teda, holky, já vám něco musím říct – ale nikomu ani muk, je to strašný tájo! On kdyby se to dozvěděl, třeba
by mě ani nechtěl, a to by mně fakt jako zlomilo srdce! :-((( On je tak strašně hezkej a citlivej a romantickej…
Já teda ještě přesně nevím, jak se jmenuje, ale zkusím to zjistit! Třeba má profil na fejsbůku. No jestli teda ne,
tak já jsem úplně v háji, protože nevím, jak jinak se k tomu dostanu.
Je tak krásnej! Oči má takový… no dvě, prostě, však víte, co tím chci říct. A ramena, ty jo, úplně přes celý záda!
A určitě musí mít citlivý srdíčko, protože já jsem včera slyšela, jak mu na mši zazvonil mobil, a já jsem z toho
málem brečela, protože to byla moje nejzamilovanější písnička! :-)))
Akorát se strašně bojím, že se mu už nebudu líbit. Oni nám sem nosí pořád nějaký buchty a takový ty věci,
a ono je to všechno strašně dobrý a moc mně to chutná, jenomže já se takhle za chvíli nevejdu ani do těch
nových kalhot, a to jsem si je koupila jenom o tři čísla menší… Já už takhle mám ten bodymás index skoro
dvoumístnej! :-(((
Ale včera se usmál, když jsem se pobryndala kofolou, tak se mu třeba líbím. To je takový strašně romantický,
když se zamilujete na setkání animátorů, že jo? Ale pšššt, nikomu ani muk! ;-)
Kvílinka
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Kvíz
Protože jsme na CSA, hostí nás
město Kroměříž a v příštím roce
se, dá-li Pán, mnozí z nás vypraví
na celosvětové setkání mládeže
do Madridu, připravili jsme pro
vás na toto téma malý KVÍZ.
Správné odpovědi neprozradíme,
ale poradíme vám, určitě je najdete
v některém z předchozích KROMĚŘÍZKŮ.

Vzkaz

Přednáška

Praxe v duchovním životě
aneb jak se chovat
k návštěvám

Když jdu po ulici, ráda se usmívám na cizí lidi okolo. Často se setkávám
s údivem či nezájmem, jen výjimečně úsměv někdo opětuje. Dnes ráno
jsem však vstala a od té doby jsem od vás už dostala snad několik stovek
úsměvů. Říká se, že úsměv je maličkost. Já si to nemyslím. Pro mě znamená mnoho a vím, že někdy může zachránit víc, než si myslíte. Třeba
celý život. Díky vám!
Vděčná slečna

Tato situace je podobná tomu, když Ježíše pozveme
do svého života. S jednou důležitou výjimkou – Ježíš
se na nás dívá s láskou! Neříká: „Fuj, co je to za špínu!
Ihned to ukliď!“ Chce nám s tím úklidem pomoci, ne
nás ponížit tím, že na něj ukáže.

P.S.: Smějte se na svět :-)

To, že ho nejdříve pozveme jen do jakžtakž uklizeného
„obýváku“ našeho srdce, je normální. Nemělo by ale
zůstat jen u toho. On chce klíče ode všech pokojů –
dokonce i od sklepa. Kdyby s tebou žil doma někdo
několik let, byl by snad celou dobu jen v obýváku?
(srv. Gal 2, 20)

1. Ze které diecéze přijel
na CSA Karel Novák?
a) z litoměřické
b) z plzeňské
c) z českobudějovické
Dnes jsme, po třech přednáškách o duchovním životě, byli natolik uvědomělí, že jsme se mohli začít bavit
o praxi – aneb jak nebýt jako malé děti, které se schovávají, ale jako děti, které se s důvěrou učí chodit.

2. Kolik let svého kostela slaví letos kroměřížská farnost
svatého Mořice?
a) 700
b) 750
c) 650
3. Ve kterém z kroměřížských
kostelů najdeme oltář některého z patronů WYD Madrid?
a) u sv. Mořice
b) u Panny Marie
c) u sv. Jana Křtitele
4. Jaké symboly jsou obsaženy v logu WYD Madrid?
a) hvězdy a kříž
b) kříž a koruna
c) ryba a kotva
5. Jak se jmenuje naše zdravotnice, která není řádová
sestra?
a) Jája
b) Pája
c) Bára
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problémová témata a způsobně popíjet kafe. Namísto toho se host zvedne, začne chodit po bytě, dívat se
do skříní, kontrolovat vrstvu prachu v dětském pokoji
a dokonce chce vidět i sklep a půdu! A co je nejhorší
– nechce odejít. Usadí se u nás a chce s námi jít do
hospody, na rande… Všude.

Představ si situaci typické nedělní návštěvy. Byt je
vzorově uklizený, oběd připravený. Očekáváš, že si
host sedne do předem určeného křesla (s nejméně
prošoupaným sedákem), bude konverzovat na bez-

Černá kronika
Pavlákova 19. srpna (jpp) – Již dva dny pohřešovaný Karel Novák byl
okraden. Poté, co ztratil hlavu, bylo známému účastníkovi CSA postupně odcizeno oblečení a pak i jednotlivé části těla. „Na vlastní oči jsem
to viděl. Nejdřív mu vzali tričko a pak i tenisky,“ dušoval se věrohodný
tajný zdroj sedící na recepci ve Štěchovicích. Karel Novák, který přicestoval na CSA v úterý 17. srpna na kole z českobudějovické diecéze, by zítra oslavil narozeniny. Členové 1. skupinky založili svému mlčenlivému
kamarádovi pietní profil na signály.cz (přidej si: karelnovak).
Pavlákova 19. srpna (jpp) – Mezi účastnicemi CSA v přípravném týmu
se objevil případ šikany. Šéfka nejmenovaného pracovního týmu si zasedla na svou spolupracovnici. „Dost to zabolelo. Nejdříve mi dosedla
na bolavou nohu a pak mě ještě zadkem přimáčkla k opěrátku,“ stěžuje
si postižená. Hrubé násilí prý doprovázel i krutý „bossing“. „Vyhrožovala mi, že když jí nevyhovím, zabaví mi Ňuníka a poslední výtisk Kroměřízku. Nedalo se to déle snášet,“ dodává členka přípravného týmu,
která vše pěkně nahlásila tisku.

Na telegrafním drátě visí několik netopýrů hlavou dolů, a tu z ničeho nic se jeden prudce otočí
a zůstane hlavou nahoru.
„Hele, co je s ním?“ ptá se jeden.
„Nevím, asi omdlel.“

Ježíš ví o našich slabostech, přesto (spíše právě proto!) si nás povolal. (srv. 1Kor 1,26) Kdybychom ta
skrytá slabá místa neměli a vše by bylo v pořádku,
nikdy bychom ho neprosili tak úpěnlivě. Bez nich by
nám nemohl pomoci!
Jsme vlastně takové malé děti, které se učí chodit.
Žádný taťka neseřve dítě za to, že pořád padá a nedaří
se mu. Láskyplně ho pohladí, zvedne a jde se dál…
ren

INFOrámeček

Pár knižních vychytávek od Kateřiny Lachmanové:
– kniha „Najít si čas pro Boha“, Jacques Phillipe
– „Seznamujeme se s Písmem svatým“ (zde najdete u Paulínek), Lectio Divina
– zajímavé životopisy svatých

...pokračování z 1. strany

Svědectví

Můj zpovědník mi téměř vždy, když se za ním přijdu
poradit, říká: „Už jsi to probíral s Hospodinem? Už
ses Ho na to ptal? A co ti na to řekl?“ Poslední tři
roky jsem měl zkušenost, že vždycky v červnu se mi
můj duchovní život, nebo řád modlitby, který jsem
se snažil mít, sesypal. Najednou byl konec školního
roku, dělal jsem závodně atletiku, vrcholila mi sezóna, do toho spousta bohulibých akcí, práce a říkal
jsem si: „Pane, podívej, teďka vážně nemám čas,
jsem hrozně unavený, nemůžu už dál, prosím, počkej čtrnáct dní a pak se budu modlit hrozně moc!“
A každý rok v tom červnu, když jsem si to takhle
řekl, se mi všechno sesypalo a nebylo to ani pro dobro moje ani lidí, kteří byli kolem mě.
Letos jsem měl zkouškové, byla neděle a v násle-

dujícím týdnu mě čekaly tři náročné zkoušky, první hned druhý den ráno. Večer se za našima stavil
právě ten můj zpovědník a pak zašel i za mnou a já
mu říkal: „Já vážně nevím, co mám teď dělat. Mám
toho teď do školy strašně moc, na zítřek nejsem ještě pořádně připravený, jak to tyhle dny mám dělat
s modlitbou? Mám si dělat rozjímání, když s učením
budu končit stejně někdy ve dvě nebo ve tři?“ A on
mi odpověděl: „Hele, Wojto, neboj se! Dej Hospodinu svůj čas, On Ti ho vrátí.“ Tak jsem si řekl, že to
můžu risknout, přerušil jsem učení, otevřel si Bibli
a půlhodinku jsem věnoval Pánu. Pak jsem se dál
učil. A nejen že jsem ty zkoušky udělal, ale udělal
jsem je s Pánem. Nebyla to tak, že bych si řekl: „Teď
jsem se fakt naučil, dal jsem si to!“ Ale byl jsem i na
těch zkouškách s Ním a nemusel jsem být tak nervózní, protože jsem věděl, že jsem Mu ten čas dal
a že už to není moje věc, ale naše věc!
Wojta
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Anketa

Četba pro vaši duši

Čtěte nějaké knihy o duchovním životě? Který autor je vám blízký? K jakému dílu se stále
vracíte? Které vás nakoplo, inspirovalo, potěšilo či nasměrovalo dál?
Maruška: „Mark Hart – Crash test, Narazit na Boží
lásku. To mně dalo facku.“
Kristýna: „Guy Gilbert – Evangelium podle svatého
lotra. Oslovilo mě, jak tam píše, že i v tom nejposlednějším člověku, jako je bezdomovec, můžeme vidět
Krista.“
Terka: „Já mám těch oblíbených autorů a knížek víc:
Rebecca St. James – 40 dní s Bohem a Čekej na mě;
Jan Balík – Neboj se, jen věř; a Joshua Hartus – S nikým nechodím a nejsem cvok.“
Alča: „Mně se líbí ta nová knížka o sexualitě, kterou
teď vydaly Paulínky – Christopher West, Dobrá zpráva o sexu a manželství. Odvážné odpovědi na nesmělé
otázky.“ (a hned knihu tahá z batohu :-))
Zdeněk: „Raniero Cantalamessa – Panenství. To
byla knížka, která mi hodně pomohla v rozhodování.“
Jana: „Tomáš Špidlík – Jak očistit své srdce? Líbí se
mi, jak moc osobně je to napsané. A hodně dobrá je
Chatrč od Williama P. Younga. Je to hodně silné osobní svědectví.“

Impulz

Výzva
Časopisy IN! a Tarsicius vám určitě nemusím představovat. Možná jste je před
pár lety sami četli nebo je odebírají vaši mladší sourozenci. Divíte se, proč se
o nich zmiňuju, když většina z vás už z nich „vyrostla“? Z čtenářů se totiž mohou stát redaktoři. Zveme vás ke spolupráci. Obě redakce – IN! i Tarsicius –
mezi sebe rády přijmou nové externí redaktory. Kdo jiný by totiž měl vytvářet
časopis pro mladé než mladí sami? Stavte se k našemu stánku v „zrcadlovém
sále“ nebo nám pište na redakce@in.cz nebo redakce@tarsicius.cz. Těšíme se
na vás!
Za obě redakce Aneta (redaktorka časopisu IN!)

Zprávy
Je libo deštník na boty?
V Japonsku jsou v poslední době velice oblíbené tzv.
chindogu – vynálezy, které mají člověku zpříjemnit
a usnadnit každodenní práci. Některé z nich ji ale
spíše komplikují. Posuďte sami: deštníky na boty,
zvon na ucpaný odpad s držátkem, který lze použít
jako madlo v hromadné dopravě, budík s trny, pohotovostní role toaletního papíru na speciálním držáku, který se připevňuje na hlavu a má sloužit jako pomocník při rýmě, pojízdné křeslo s volantem či brýle
s trychtýři na aplikaci očních kapek.

objevil, když přišel domů, a okamžitě zavolal policii
a hasiče, kteří muže vyprostili. Sdělil policii, že byl
v okně zaseknutý šest hodin.
Počasí
V pátek bude nad Kroměříží skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi
20 a 23°C. Vítr bude vát slabý proměnlivý
1 - 4 m/s.

Šest hodin v okně
Dnešní den (19.8.) nebyl pro jednoho anglického lupiče právě nejšťastnější. Když se pokoušel vloupat
do domu úzkým okýnkem, zaseknul se v něm a nemohl se pohnout ani ven ani dovnitř. Majitel domu ho

Pošli impulz, vykřesej jiskru,
zapal světlo…

V zrcadlovém sále s dobře schovanými zrcadly stojí
za povšimnutí velká mísa s ještě větší sirkou. Nacházejí se na stole s černožlutým potiskem a nápisem
Biblický impulz. Trochu záhadný název s podtitulem
´Poznej své věřící spolužáky!´ je iniciativou brněnských studentů, kteří mají za cíl pomáhat vytvořit
podmínky pro to, aby se poznali lidé, kteří se potkávají ve svém studentském životě. „Mohou to být
například lidé ve škole, na fakultě, na koleji či internátu, kteří o sobě navzájem vůbec nevědí, že jsou
věřící, nebo neměli možnost se seznámit,“ vysvětluje
Eva, studentka z Prahy, která se do projektu Biblický
impulz zapojila.
Způsobů, jak pomoci lidem se poznat, je mnoho. Jako
nejúčinnější se však ukazují malé studentské akce.
Proto je projekt postaven právě na nich. „Každý, kdo
se rozhodne nějakou seznamovací akci uspořádat, má
možnost inspirovat se v ´akční kuchařce´ na internetových stránkách projektu, požádat o pomoc se zajištěním prostor a podobně. Jediná podmínka je, aby
všechny akce proběhly v říjnu, tedy na začátku školního či akademického roku,“ dodává Honza, který stál
u zrodu myšlenky Biblického impulzu. Tvůrci projek4

Kristýna: „Moc a sláva od Grahama Greena. Inspirovala mě tam rozpolcenost toho kněze a jeho konečné obrácení.“
Jana: „Bruno Ferrero – celá ta řada Příběhů pro potěchu duše. Vždycky se tam najde příběh pro nějakou
situaci.“
Magda: „Jacques Philippe – Najít si čas pro Boha. To
doporučuju.“
Regina: „Mě napadá Paulo Coelho – Pátá hora.“
Jitka: „Marie Holková – Čao, Niku! o sv. Dominiku
Saviovi. To teďka čteme s děckama.“
Markéta: „Bratr Roger z Taize – Netušená radost.
Hovoří se tam o tom, že to, co je hlavní, je Boží láska.“
HejTi: „Oblíbená duchovní četba – blogy na signálech :-) a kniha? – Klávesnicí mezi nebem a zemí.“
Bětka: „Nebe nad močály. Životopis sv. Marie Goretti.“
Vojta: „Antonyj Surožskij – V jámě lvové. Modlitba
jako dobrodružství. To je jedna z mála knih, které
jsem zhltl.“
Markéta: „Něco od Špidlíka. To byla první duchovní knížka, kterou jsem přečetla, ale už vůbec nevím,
o čem to bylo. A od Katky Lachmanové Dvojí tvář lenosti. A Rady zkušeného ďábla od C.S.Lewise.“
Honza: „Zrovna teďka jsem to řešil, že vůbec nečtu…“
smi

Deníček

Čtvrtek 19.8.
Můj milý deníčku,

tu doufají, že říjnový impulz bude začátkem další aktivity mladých lidí v práci pro své okolí.
Více informací o projektu i doprovodných akcích
a soutěžích najdete na www.biblickyimpulz.cz nebo
přímo na stánku v sále. Každý den CSA zde dostanete
kromě informací a příjemných úsměvů také možnost
vyhrát některou z hodnotných cen. Tak se stavte :-)!
eve

jsem šťastná! Mé modlitby
byly vyslyšeny! Pamatuješ,
jak jsem si včera stěžovala, že
na CSA nedbají na rovnováhu mezi prací a odpočinkem?
Bůh mě slyšel, seslal svého Ducha na organizátory
a dnešní odpoledne bylo volné!
Začněme ale od začátku… Dopoledne jsem, celá nadšená vidinou klidu, poslouchala přednášku o tom, že
kdybychom nebyli jelita, nikdy bychom nemohli být
elita. Frekvence mých „mentálních pauz“ (termín
Katky Lachmanové, zřejmě odborný psychologický)
byla nejmenší za celou dobu setkání. DISKy byly taky
v pohodě, dnes mi při říkání svědectví neukápla ani

jediná kapka potu.
Šéfka nám dovolila naplánovat si odpoledne dle našich nejsmělejších tužeb a přání. Šla jsem spát! Radostí jsem nemohla oka zamhouřit (asi dvě minuty).
Chtěly jsme jít s kamarádkou na bazén – ať se taky
trochu hýbeme… Probudily jsme se o hodinu později, než jsme plánovaly, takže to padlo. (Ale zdálo se
mi, že běhám! Tak aspoň nějaký druh rychlého pohybu…)
Místo toho jsme se lehkým tempem procházely po
Kroměříži, zámeckých zahradách a prodejnách suvenýrů. Animátoři sice (jako obvykle) byli všude,
tentokrát se však neusmívali namáhavě, ale s jakousi vnitřní pohodou. (Vidíš? Já to říkala, že potřebují
odpočinek…)
Kdybych měla dnešní den ztvárnit jako dort, byl by
plný třešniček.
Tvá R.
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