Hlášky

mám žádný kluky, tak mám trochu strach.“

Při přednášce v tělocvičně
„Ty jo, já už necítím zadek.“
„Zato já ho cítím docela dost.“
Z-nouze-hlod
Jestli nám žádný hlod neotisknou, tak je snad půjdem
ohlodat.
Řeholnice se dělí o otázky dětí v náboženství
„Sestři a andělé jsou taky Bůh?“
„Sestři a vy jste lidi?“
Přiznejme si to upřímně
„Ono to chutná úplně jinak, když je to zadarmo.“
Při čtvrteční mši
Otec biskup Lobkowicz: „Však jsem to slyšel na vlastní oči.“
Všeobecný výbuch smíchu.
Otec biskup: „Tedy uši. Ale ono víte, že i neslyšící mohou slyšet ušima.“
Opět výbuch smíchu.
Otec biskup: „Tedy očima.“
Předsudky
Terka z L.A.: „Všichni jsou Valaši. Když jsem jim řekla
že jsem z Prahy, protáhli obličej, ale řekla jsem jim,
že se budeme brát bez předsudků.“
Reflexe z DISKů
Poté, co se skupinka Magdy z L.A. dlouho před diskuzí zdržela na WC, Magda prohlásila: „Hlavně se jich
neptejte, jestli potřebují na záchod.“
Kudy tudy?
Jožin z L.A. běhal po chodbě na Lindovce, když byly
tematické skupinky. Zastavila jej Terka z L.A.: „Co se
děje? Co hledáš?“
Jožin: „No já jsem si vzal antikoncepci (téma přednášky) a teď nevím kudy.“
L.A. na pokoji
Pavel na Obiho: „Já jsem ti zapomněl říct, že tu bude
party.“
Obi: „No jestli budete zticha, tak je to v pohodě.“
Tajný ctitel
Johanka z L.A.: „HejTi na mě volal na schodech,
že mám ve skupince nějakého ctitele. Ale já tam ne-

L.A.
Pavel na Honzu: „Jak se budeš zítra s animátorama
modlit?“
Honza: „Dáme něco lehkého na rozjezd. Tak třeba
v jazycích.“
Ty jsi číslo
Honza napsal Terce z L.A. svoje číslo na ruku. Terka
přišla, ukázala Honzovi ruku a řekla: „Jdu tě prozvonit, Honzo.“
Sr. Andrea o pátečním slovu na den:
„Dneska je to evangelium s těma vlasama na hlavě,
že?“
V tělocvičně při pohledu na podium
„Taky se ti zdá, že v tom logu CSA jsou tři mrkve?“
Při cestě z náměstí na Pavlákovu
Helča: „Opravdu jdeme dobře?“
Lenka: „Určitě. V Kroměříži vedou všechny cesty na
CSA.“
Řeholní sestra před zavíračkou řeholní kavárny
„Dej si se mnou ještě bábovku. Na úmysly Svatého
otce.“
Řeholnice - L.A. při prezentaci své skupinky
„Já mám na starosti skupinku, ve které jsou samé řeholní sestry. Nejmladší jsem tam já a nejstarší otec
biskup.“
Bohoslovec na obědě při dojídání polévky:
„Za maminku, za tatínka, za duše v očistci…“
Na přednášce
Eliška: „Já tady cítím kadidlo.“
Jíťa: „To budou asi moje nohy.“
Profesionálka
Vojta: „Na, podrž to!“
Jana: „Dobře.“
Vojta: „Všimla sis, že jsi profesionální držka?“
Příprava moderátorů
Kristýna: „Jak se jmenuje ten Andreas?“
Martin: „Schmidt.“
(asi za dvě minuty)
Kristýna: „Jak se jmenuje ten Andreas?“

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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Láska silnější než strach

Svědectví

To je atmosféra!
V kulisách opravdu
krásného
města.
Boží slovo, společenství, neobvykle
často skloňované
slovo láska. Tady
se leckdo může cítit
šťastný.
Sama celá léta
nadšeně propaguji lásku, blízkost muže a ženy,
manželství, život jako jedno tělo … Štěstí, které
plyne od Stvořitele, když jsme v Jeho blízkosti.
Řeč je to vznešená, ale všechno se to snáze řekne, než udělá. Na CSA jsme ve výjimečné atmosféře, lidi spojuje víra, známosti se samotným
Stvořitelem, zkušenost, že se s ním dá mluvit,
a dobrá vůle ve společenství. Jenže doma samozřejmě vidím bolestné zkušenosti druhých,
realitu života, mnoho zklamání, rozchodů, rozpadlých rodin, špatných podmínek pro dětství…
Musí mě napadnout tisíc pochybností, jestli výzvy z nedělních kázání, nebo dokonce i biblické
věty, jsou pro všední každodenní život reálné.
Přenesme si z atmosféry CSA důvěru a oporu:
nad veškerou bídou je Hospodin, Bůh, který
je Láska. Je zde sice naše druhá stránka, naše
nedostatečnost, následky hříchu, naše bída.
Ovšem první je Jeho stvořitelský plán, že láska je možná, že jsme k lásce určení! Opírám se
o záruky téhle firmy. Trojjediný Bůh, firma s ručením neomezeným!
Předpoklady a schopnosti do nás vložil, fandí
nám, ukazuje cíl, na každé křižovatce, kamkoliv odbočíme, přepočítá trasu a zase ukazuje cíl.
Dodává síly, dokonce i nadpřirozené. A proto
se odmítám bát, že to nepůjde, ustrašeného
vnitřního šepotu, zdali o něco nepřijdu … odmítám se bát. Lidská láska je možná, je pro mne,
můžu ji zažít, i když se lidsky nemám o co opřít,
chybějí vzory, nelze navázat na idylické dětství.
Můžu se odvážit a svobodně jít do čistého sebedarování!

Při závěrečné mši svaté dnes vyslal otec arcibiskup
Jan Graubner do terénu dva mladé dobrovolníky,
kteří budou rok pomáhat ve farnosti Nová Hradečná
na Šumpersku. Na nezáludné otázky KROMĚŘÍZKU
odpovídal jeden z nich, animátor a účastník CSA, dvacetiletý Tonda Dorazil z Hůrky u Nového Jičína.

Maria Fridrichová

eve

Hned na začátek
se nabízí otázka: Co tě přimělo
stát se volontérem?
Byla to vlastně souhra několika věcí,
které mě k tomuto
rozhodnutí přivedly. Přemýšlel jsem
už déle nad tím,
že bych do nějaké
služby šel a volontariát mi tak nějak
přišel do cesty.
Jak ses o této
možnosti jít sloužit dozvěděl?
Ani si už přesně nepamatuju, ale myslím, že jsem o něm už dřív slyšel a viděl jsem taky nějaká propagační videa a slyšel svědectví
dobrovolníků.
Po nějaké době jste s Janou Vránovou jediní dobrovolníci, kteří se do služby přihlásili. Bylo těžké
se pro to rozhodnout? Proč myslíš, že není větší zájem o dlouhodobější dobrovolnictví?
No já ty lidi asi chápu. Dnes má mladý člověk spoustu
možností, mezi kterými je těžké zvolit. Já to beru tak,
že jsem si tuto cestu právě teď vybral a rozhodně to nepovažuju za ztracený čas. A těším se – i když ještě vlastně ani nevím, co mě čeká.
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Rozhovor

Být opravdovým

Středeční mši svatou sloužil otec Kája, tedy Mons.
Karel Herbst, SDB. Mnozí z nás jej znají především
jako hlavního organizátora salesiánských chaloupek
pro mládež před rokem 1989. Dnes je pomocným biskupem pražským.
Jak byste nám tehdejší chaloupky přiblížil?
Atmosféra na nich byla podobná jako dnes, protože
mladí lidé mají podobné zájmy a nápady. Tenkrát to
ale bylo trochu riskantní a nebezpečné. Dělali jsme to
hlavně proto, aby
se věřící mládež
dala dohromady,
navzájem povzbuzovala a abysme
se drželi Pána
Ježíše.
Dneska
už se to považuje
za samozřejmost.
Měl jste v mládí
nějaký vzor?
Od chvíle, kdy
jsem se setkal se
salesiány a začal
pracovat s mládeží, tak jsem měl
jako jednoznačný
vzor sv. Jana Boska. A zůstává mým
vzorem dodnes,
protože byl velice
pracovitý a přitom velice zbožný.
Byl to charismatik, který mladým
lidem rozuměl, uměl jim pomáhat jít vzhůru a reprezentoval Kristovu lásku. To se jen tak nevidí.
Jaké rozhodnutí Vás v životě stálo nejvíc odvahy?
Třeba rozhodnutí pro kněžství určitá odvaha je, ale
tenkrát mně to přišlo jako naprostá samozřejmost.
Protože když Pán Ježíš volá, a já jsem byl přesvědčený, že mě volá, tak na to nelze odpovědět jinak než
„Samozřejmě“. Spíš to byl vždycky údiv, že si tak mohl
posloužit mnou ubožákem. Jestli můžu být upřímný,
tak hodně odvahy a skoro bolesti mě stálo kývnout
panu nunciovi a panu kardinálovi, že bych měl být
v Praze pomocným biskupem. Na to jsem se necítil a
to jsem s radostí nepřijímal. A co mě to stálo, než jsem
si na to trošku zvykl. Dneska už je mi to jedno, ale byly
to dva roky takového trápení.
Na kterou věc jste si v životě musel obtížně
přijít sám?
Někdo se stane knězem, ale musí o to zápasit, musí o to
bojovat – „Mám nebo nemám? Neměl bych přece jen
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jít jinou cestou?“ Já jsem tyhle problémy neměl. Mně
Pán Ježíš dal nabídku, já jsem s radostí řekl ano a pak
už to jelo. Komplikací bylo mnoho, ale ne pochybnosti
o povolání. Mladí lidé to mají v něčem podobné. Nějaká dívka řekne: „Chci se vdát, jenom čekám, až mi
Panna Maria pošle toho pravého.“ anebo „Kdepak, mě
nevolá do manželství, moje cesta by měla být jiná.“
Když člověk udělá nějaké rozhodnutí, tak potom by už
ta cesta měla být plus mínus daná, snad i jasná. Ale
bývají i krize, bývají pochybnosti, ale já jsem se tomu
vyhnul. To je Boží milost, ne moje zásluha. Bůh mě
tak zkrátka vedl.

Hlášky
Tomáš Holub
„Máme větší cenu než všichni vrabci, což se mně Holubovi dobře říká.“
Večeře z balíčku
„Hele mně ten salám nejde otevřít, otevřeš mi ho?“
„Hej, mně to taky nejde.“
„Tak je to asi zamčený.“
Setkání s řeholnicí
„A vy jste teda ty vincentky?“
„Ne. Mumly, mumly“
„Jo, aha, Učednice Božského Mistra!“
Vedoucí stravování dává instrukce
„Zítra na snídani přijde kněz, který má bezlepkovou…“
James: „Neboj se, kněze bez lebky poznám.“
Z deníčku
Milý, deníčku, kam ten svět spěje? Dneska se mě v bazénu pokusili utopit:
• Jeden tvor do konviktu jdoucí
• Jedna osoba bohoslovecká
• Jedno stvoření jáhenské
Ale žiju! Bohudíky tam nebyl žádný kněz.
Autogramiáda knížky „Klávesnicí mezi nebem a zemí“
„Jak dlouho trvá napsání článků, který se otiskne?“
„Asi tak 20 minut.“
„Takže když mi to zabere 40 minut, otisknete mi ho
dvakrát?“

Jaký by měl být správný animátor?
Animátoři promýšlejí způsoby, jak někoho získat a jak
mu předat to vzácné. Já bych chtěl každému poradit,
aby napřed byl ryzí. Ono to potom jaksi svědčí samo,
když je člověk tím, kým má být, Božím dítětem. Potom se to předává dost dobře, aniž by člověk musel
vymýšlet kdovíjaké projekty. Kolikrát jsem viděl křest
mladých lidí. A kde se v tom kostele vzali? Přitáhli je
tam kamarádi ze školy. A stačilo jenom být k dispozici.
„A ty myslíš, že já bych se taky mohl podívat do kostela? Že já bych se taky mohl modlit?“ - „No samozřejmě, pojď se mnou.“ Tak jednoduchý, až se tomu
divím. Někteří mladí lidé jsou skvělí animátoři, jsou
věrohodní. A díky tomu kamarádi uvěří tomu jejich
přístupu, té jejich víře a je to. Takže člověk musí být
hluboký, ryzí, opravdový a potom Boží milost k tomu
a všecko se dá do pohybu. Tak to si myslím, že takoví
by měli být animátoři. A tak snad tady byli samí takoví, že?
mak, smi

Hádanka
Vypadá to jako trpaslík a kolem pasu to má švihadlo.
Co to je?
Kapucín
Majda a biskup Paďour při rozhovoru
„On mě křtil.“
„No vidíš a já jsem ho pohřbil.“
Při úterní hře po cestě přes náměstí
Janek: „Nějací oranžoví Hipíci tady něco cvičí.“
„Ehm. To je Adorare.“
Při hře na nádvoří zámku
„Máme někomu cizímu udělat radost.“
Janek: „Tak támhletu babičku svezem na tomhle
dělu.“
„Hm…“
Kdosi: „A tak támhletý holčičce by to mohlo udělat
radost.“
Janek: „Myslíš, když svezem její babičku na tomhle
dělu?“

Ve městě u zmrzlináře
Holky: „Jardo, tobě dali i lžičku?“
Jarda: „Jo dali, ale zahodil jsem ji, protože nejsem
lžičkař.“
Holky: „Aha, proto ji nemáš ve zmrzlině.“
Ve městě u zmrzlináře
Jitka hledá peníze a pak vyhrkne?
„Jé, dvě koruny, to si můžu zítra koupit řízek!“
Kateřina Lachmanová
„Ježíš naštěstí vstal z mrtvých, tak se nemůže obracet
v hrobě.“
Však se známe, no ne?
Šéfka propagace Katka se svěřuje, koho potkala
na obědě. V důsledku přepracovanosti sdělí:
„Tak jsem dneska počala Vaška a Kaču.“
Když přicházející nicnetušíc Romče oznámíme,
že Katka opět perlila, Romča pronese: „Ano, má plodný den.“
Pečlivá práce
Při vyvěšování šipek ke kapli Monča prohlásí:
„Přilep tu šipku pořádně, ať nepřijde k úhoně.“
V tisku u večeře
Eve na přicházejícího Vítka: „Vítku, přidáš se?“
Vítek: „Cože? Jestli se vdám? To těžko.“
Renča: „A proč ne?“
Z recepce
Přišla sestra s dvěma bratry. Boromejka s františkány.
Při procházce Kroměříží
Marťa: „Jé, Andri, to máš svoje vlasy?“ (myslí, jestli
je nemá prodloužené)
Andrea: „Kde?“
Na DISKu probírání teorie evoluce
Petr: „Odlišnost může vzniknout když se stane genetická chyba. Třeba když se někdo narodí a má pět
prstů.“
Sestra na recepci na Lindovce
„Prosím vás, kde je ‚Kudy mám jít‘?“
Recepční: „Ale co hledáte?“
Sestra: „No, ‚Kudy mám jít‘.“
Druhá recepční: „Ono se to jmenuje ‚Kudy mám jít‘ je to na čísle.“
Výdej energie
„Ty jo, teď jsme snědli tolik čokolády, že bysme
tu energii měli nějak vydat.“
„Tak se půjdeme projít.“
„Nebo zdoláme osm pater… výtahem.“
Žvížátko
„Nemůžu vymyslet správný hlod.“
„Asi nejsi správný hlodavec.“
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Madrid

A co nás čeká?

Setkání v Madridu se bude konat přesně rok po CSA
v Kroměříži – 16.-21. 8. 2011. Těšit se můžeme na festivaly mládeže, katecheze biskupů, křížovou cestu, vigilii se Svatým otcem a spoustu dalšího. Při slavnostní závěrečné mši svaté rozešle Benedikt XVI. mladé
poutníky do celého světa, aby jako apoštolové svědčili
o své víře v Krista. Hlavní program se bude odehrávat
v centru Madridu a na letišti Cuatro Vientos (Čtyři
světové strany), nejstarším španělském letišti, které
právě příští rok oslaví své 100. narozeniny.

Vlastnímu programu budou 11.-15. 8. 2011 předcházet
„Dny v diecézích“, které se připravují ve více než čtyřiceti diecézích po celém Španělsku.
Pro poutníky z České republiky připravuje Sekce pro
mládež ČBK speciální program v Českém národním
centru. Přihlašovat se můžete od 1.10.2010 na svých
(Arci)diecézních centrech mládeže nebo na webových
stránkách http://madrid2011.signaly.cz
smi

Černá kronika
Pavlákova 20. srpna (jpp) – V kuchyni řádila Lochnesská příšera. Informovala o tom vyděšená účastnice CSA poté, co si chtěla nabrat polévku z várnice a v
naběračce objevila malé Lochnessátko. To vyskočilo,
políbilo zaskočenou strávnici na nos a skočilo zpět
do várnice. Po obědě už však nalezeno nebylo. Ze štěchovické jídelny podobné zvláštnosti zatím hlášeny
nebyly.
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Modlitba za Světové dny mládeže v Madridu

Diskuze

Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste,
jak jsi veliký!
Svými slovy a činy jsi nám zjevil,
kdo je Bůh, tvůj Otec a Otec nás všech,
a kdo jsi ty: náš Spasitel.
Voláš nás, abychom byli s tebou.
Chceme tě následovat kamkoliv půjdeš.
Vzdáváme ti díky za tvé vtělení;
jsi Věčný Syn Boha,
ale ponížil ses a stal ses člověkem.
Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání;
byl jsi poslušný vůli svého Otce až do konce,
a proto jsi Pán všech a všeho.
Vzdáváme ti díky, protože v Eucharistii jsi zůstal
s námi;
tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina
nás vždy zvou, abychom byli spojeni s tebou.
Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali.
Chceme jít tam, kam nás pošleš
zvěstovat tvoje Jméno,
uzdravovat ve tvém Jménu,
doprovázet naše bratry k tobě.
Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil.
Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži,
nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám
řekneš.
Ty jsi život.
Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě zakořeněny!
Ty jsi naše skála.
Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho života!
Prosíme tě za papeže Benedikta XVI.,
za biskupy
a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeže
v Madridu.
Prosíme tě za naše rodiny a přátele,
a zvláště za mladé lidi,
aby tě poznali při tomto setkání
díky radostnému a pevnému svědectví víry.

Pavlákova 20. srpna (jpp) – Řeholní sestry zdemolovaly pronajatou kavárnu. Informovala o tom zvláštní
zpravodajka agentury jpp Marie Kelišová. Nejhůře
odnesly řádění řádových sester vzácné novodobé fresky. Majitel kavárny byl nucen celou místnost vymalovat. „Všude bylo kafe. I ve skleničkách na pivo,“ stěžoval si nejmenovaný podnikatel z Kroměříže. Případu
se dále věnuje místní zpravodajství v nákupní zóně
na náměstí.

Zadarmo jsme dostali,
zadarmo dávejme

Ke „kulatému“ stolu pozval otec Vítek tyto tři osobnosti – Pavlu, Prokopa a Lucku, jejichž svědectví nás
obohatila o jejich poznatky a zkušenosti z evangelizace.
Pavla
Hned na úvod Pavla, která má zážitky z evangelizace
studentů i pracujících, zmiňuje: „To je typicky český
příklad, že když nám něco nejde, analyzujeme to,
vymyslíme, jak by to mělo fungovat. Ale kde je Hospodin? Když v evangelizaci není Duch svatý, je to jen
propaganda!“
Evangelizace není nábor katolíků, ale vstup do života s Kristem. Je třeba začít u sebe, zrušit mantinely a
pustit Krista z „obýváku“ všude tam, kam chce.
„Ať se lidi koukají, jak se modlíme!“ nebojí se Pavla
odsudků. Vnitřně svobodní lidé si všude dokážou najít prostor pro modlitbu. Jestli jsme křesťané, je třeba přijmout riziko, že budeme nepřijati. Nesvědčíme
svým dokonalým životem, ale pohledem na život – že
i v průšvihu a na dně máme naději, že nás z toho Bůh
vytáhne.
Prokop
Pochází z menší aktivní farnosti, poté se přestěhoval do Prahy, kde pracuje s mládeží. Situace ve velké
pražské farnosti se od jeho původní diametrálně liší.
Prokop se setkal i se situací, kdy kněz ve farnosti s ně-

Zprávy
Jak Češi tráví svůj volný čas?
Z průzkumu agentury CVVM vyplývá, že 30% Čechů
má volný čas tři až čtyři hodiny denně, 20% dokonce
pět až šest hodin. Jak ho využívají? Nejvíce dotázaných (41%) tráví většinu času u televize. Sportem a
četbou se zabývá stejné procento lidí (31%). Oblíbené jsou také setkání s přáteli (26%) a rodinou (24%).
Počtem skromná skupina lidí (nedá se vyjádřit v
procentech) odpověděla, že svůj volný čas ráda tráví

kterými jeho aktivitami nesouhlasil. Jak tuto situaci
řešit? „Je třeba zjistit, zda je ten záměr dostatečně
promodlený. Důležitá je komunikace s tím knězem.“
Jak aktivity pro mládež přijímají ostatní? „Někdy je
dost malá zpětná vazba. Ale pokud mám čisté svědomí, že to dělám poctivě, není se za co stydět.“
Evangelizace probíhá také v rodině. Je to o komunikaci – když někdo něco prožívá, tak to spolu sdílet,
říkat si, co nás duchovně oslovuje. To je dobré pro oba
manžele i pro jejich okolí. Není nic důležitějšího, než
společná modlitba.
Lucka
Prošla evangelizační školou Mládež s misií. Na otázku,
jestli má teď v popisu práce evangelizovat, odpovídá
následovně: „Evangelizovat mají všichni pokřtění a
biřmovaní. Takže sorry, všichni musíme! :-) Škola mi
dala nástroje, jak se modlit, naslouchat Božímu hlasu,
rozlišovat Boží vedení.“
Misijní formace v evangelizačních školách ukazuje na
vanutí Božího ducha v církvi. Snad není nadsazené
počítat k takovým místům i centra života mládeže.
Bába Veleba, stará vysloužilá týmačka, by mohla vyprávět. A mnoho jejích kolegů a kolegyň z center by
mohlo navázat. Život podle Božího slova, modlitba,
studium, služba mladým lidem, organizování akcí,
slavení svátostí, přátelství. Otvírání cest Pánu k mladým lidem. Centra jsou „školy“ života, kde Kristova
přítomnost mění svět, protože mění nás.
Důležitý vzkaz na závěr
Pavla: „Nečekejte na to, až budete připravení. To nezačnete nikdy. Naslouchat Božímu hlasu se naučíte
nejlíp za pochodu. Jen proste o Ducha svatého.“
Prokop: „Když chcete někoho poznat, musíte s ním
mluvit, a to platí o člověku i o Bohu. Buďte sebekritičtí, aby to, co dáváte bylo současné a pravdivé, aby
v tom byl Duch svatý.“
Lucka: „Hledejte formaci – vzdělávejte se. Mějte odvahu, ptejte se, proberte to se svým duchovním vedením a po zralé úvaze do toho jděte.“
mak
v modlitebních společenstvích, scholách a na masových křesťanských akcích. Říkají si „animátoři“.
(20.8.)
Počasí
V sobotu bude nad Českou republikou jasno až polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 25-29°C. Nejtepleji bude na jižní Moravě a v západních Čechách:
29°C. V severních a středních Čechách a na severu
Moravy bude 27°C. Vítr bude vát slabý jihozápadní 1-4
m/s. Ať už se tedy rozjedete do jakéhokoli koutu České
republiky, bude krásné teplé počasí beze srážek. :-)
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Anketa

Duchovní život na CSA

Hlavním tématem celého CSA byl duchovní život.
Jak jsi ho tady prožíval/a? Podařilo se ti ho obohatit? Uvědomil/a sis tady něco důležitého?
Marcela: „Pochopila jsem tady, že když prosím
o něco Pána a chci, aby to vyřešil nějakým způsobem,
tak On to někdy vyřeší úplně jinak, než jsem chtěla,

Petr: „Přednáška Katky Lachmannové o antinomiích. Už dřív jsem takové věci hodně řešil, ale v církvi
se o tom moc nemluví. Tak mě to vrátilo do duchovního života.“
Lucka: „Byla jsem u zpovědi a ten otec mi chtěl dát
za pokání, abych obnovila společenství, které už
u nás nefunguje – a nakonec mi to přikázal. Tak to
asi opravdu udělám.“
Maruška: „Malá skupinka. Dřív jsem se nedovedla
otevřít druhým a tady mně o pomohlo.“
Anežka: „Mše otce biskupa Posáda. Mám jeho osobnost moc ráda a jeho myšlenky se mi libí.“
Lenka: „Bylo skvělé zjistit, že stejné problémy jako
já, mají i jiní lidé. Předtím jsem měla pocit, že jsem
v tom sama a připadala jsme si divná. Tady jsem
o tom mohla mluvit s lidmi, kteří už si tím sami prošli.“

ale je to vždycky lepší, než jak jsem to chtěla já.“
Pavel: „Šéfoval jsem řeholní kavárně, tak jsem tady
dost duchovně byl mezi sestřičkami. A ta spolupráce s lidmi, kteří žijí naplno s Bohem, mě nakopla, že
bych taky měl svůj život víc prožívat s Bohem.“
Hanka: „Když jsem na přednášce Katky Lachmannové slyšela úryvek z Bible: „Viděl jsem tě už pod
fíkovníkem.“ Klimbala jsem tam a tady to mě úplně
probralo. Došlo mi, že Bůh mě vidí všude, i jak usínám na přednášce.“

Deníček

Pátek 20.8.

Můj milý deníčku,
dnes byl poslední celý den CSA. Nevím, co bychom
dělali, kdyby to bylo jinak. Aspoň tedy u nás v tiskovém týmu situace krajně hraničí s vyšinutostí. Cokoli
řekneme či uděláme může být použito proti nám. Příklad: včera jsem se začala dusit buchtou. A jaká byla
reakce jedné spolupisatelky? „Aspoň budeme něco
mít do černé kroniky.“
Na začátku setkání nám slibovali, že si nás „vezmou
do parády“. Jak se snažili? Nejdříve nás varovali: nežijte dvojí život Harryho Pottera, bojujte každý den
jako vojáci a Ježíše doma přijímejte s otevřenou náručí (a připravte se i na prohlídku sklepa)… Nakonec
zaznělo, že nemáme čekat na to, až budeme úplně připraveni. Konečně dobrá zpráva!
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Tempa

Time management

GPS na cestu s Božím slovem

Několik důležitých zásad, jak si správně plánovat svůj
čas, nám poradil Mgr. Ing. Jan Čapek. Nejprve je nutné stanovit si své životní cíle – v oblasti víry, rodiny,
profese, zálib – a k nim má směřovat veškerá naše
aktivita. Plánování, neboli time management není jen
pro důsledné, může pomoci při plánování nám všem.
Jak na to?
• sepsat si úkoly, seřadit je podle důležitosti vzhledem
k cílům a zařadit je do denního programu, odhadnut
čas na jejich zvládnutí
• jít do toho pozitivně, podle plánu, ráno nezapomenout na snídani a během dne na přestávky v práci
• dokončovat úkoly, nenechat se rozptylovat, mít
po ruce vše potřebné, nedělat věci bezmyšlenkovitě
• večer udělat bilanci a plán na příští den
Nelze stihnout vše, život je otázka priorit. Když si budeme svůj čas chránit a hospodařit s ním, získáme
na konci dne pocit dobře vykonané práce a naplno
stráveného dne.			
mak

Výchozím bodem cesty je mé srdce, které k Bohu vysílá signál. Než vyrazím na cestu, ztiším se, abych mohl
své srdce nasměrovat k Bohu. Stanu před ním se vším,
co prožívám, a poprosím o Ducha svatého. Jako slovo
k naslouchání si vezmu nejlépe liturgické čtení toho
dne, stačí evangelium nebo text, který je mi nejbližší. Čtu ho pomalu a několikrát. Ptám se, které slovo
mě z něj nejvíce oslovilo a proč asi, jak souvisí s mým
životem. Celý den se jím pak nechám provázet. Jako
v dialogu s přítelem Bohu odpovídám, stačí jednou
větou od srdce či slovy žalmu. Než zavřu Bibli, poděkuji. Do „palubního deníku“ své cesty s Bohem si zapíšu myšlenku, která mě oslovila, abych později mohl/a
svou cestu sledovat a uvědomovat si Boží přítomnost
v mém životě. Cílem mé cesty je každodenní uskutečňování Slova v mém životě, protože už samotná cesta
s Božím slovem je cíl.

Gabča: „Společenství, které jsme v rámci DISKu
vytvořili. Po lidské stránce to pro nás byl začátek kamarádství. Určitě se budeme vídat i dál. A po stránce
duchovní – řešili jsme tam v malém společenství duchovně-intimní problémy. Bylo skvělé, že jsem se jim
mohla svěřit.“
A jak to prožíval přípravný tým:
Kača: „Byli jsme rádi, že jsme neusnuli na mši... Ale
modlili jsme se ve skupince. Celkově mě tady oslovilo, jak jsme byli sehraní. Že když někdo potřeboval
pomoc, tak se vždycky nabídl někdo z jiné přípravné
skupinky. Asi to bylo celé promodlené.“
smi

Na chvilku se zamyslím, deníčku, tak se na mě nezlob. Na konci každé akce by totiž měla proběhnout
sebereflexe. Takže co mi CSA dalo? Něco praktického – odvahu… Komunikovat s úplně neznámými lidmi. Sdílet se v DISKu. Zůstat tady do konce a psát až
do rozedraných polštářků prstů.
Už nás čeká jen zítřejší loučení (zvlášť oblíbená část
programu všech organizátorů), které taky bude vyžadovat spoustu odvahy. Nemám ráda patetické mávání
bílým kapesníčkem… Ale pro některé lidi ho vytáhnu
aspoň v mé fantazii.
Tvá R.
P.S.: Několikrát se mi stalo, že mě na chodbě zastavil cizí člověk a řekl, že mám vtipný deníček. Jak je
to možné? Říkala jsem o tom šéfce a ta se potutelně
smála. Asi si jdu konečně přečíst ty naše KROMĚŘÍZKY…

O ženách nejen s ženami
Přednáška o identitě ženy s MUDr. Marií Fridrichovou vycházela nejen z jejích osobních zkušeností, ale
hlavně z Teologie těla Jana Pavla II. (Můžete si přečíst
vydání „pro začátečníky“ od Christophera Westa.)
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže
a ženu je stvořil.“ (Gen 1, 27) „A viděl, že je to DOBRÉ.“
(srov. Gen 1, 31) Ženská i mužská identita jedinečným
způsobem odráží Boha. Manželská láska je obrazem
lásky v Trojici i vztahu Ježíše k církvi.
Co je pro ženu tak charakteristické?
1. je POMOCNICE muži rovná. Muž a žena jsou rovnocenní partneři – „pomocnice“ není slovo s méněcenným významem.
2. žena jako MATKA (srov. 1Tim 2, 15). Plození je odraz Boží stvořitelské schopnosti, my se na něm podílíme – je to dar.
Ženy, nesnažme se být jako muži. Záměrně jsme byly
stvořeny odlišně, máme jiné krásné výsady.
ren

Jak vést společenství?
Animátor má být zralý. Má mít přirozenou autoritu, být schopen navazovat vztahy mezi lidmi a nové
kontakty, být trpělivý, nápaditý, spolehlivý, věrohodný, ochotný nasadit se a učinit nějakou oběť. Má
být ochotný mluvit o sobě a o tom, co prožil. Má být
zdravě sebekritický, ale zároveň mít úctu k sobě. Je
pokorný. Neměl by být vztahovačný.
Společenství se pak snaží žít z Božího slova tak, aby
jeho členové mohli růst, budovat svou identitu a rozpoznávat svá povolání. Má být ochotné nabídnout své
služby farnosti.
Je dobré stanovit si časový plán a program setkání,
vybrat místo, kde se cítíme dobře. Program je třeba
přizpůsobit potřebám členů spolča a vyhradit v něm
prostor pro vzdělávání a modlitbu. Animátor má
na starosti celkovou koordinaci, jednotlivé úkoly rozdělí mezi ostatní. Nebojí se řešit problémy. Respektuje tempo skupiny. Nezapomíná na zpětnou vazbu.
smi
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