Soutěž

Hoď hlod do krabice,
bude jich v ní ještě více!

Černá kronika
Štěchovice 17. srpna (jpp) - Nejmenovaný člen přípravného týmu CSA během dopolední přednášky
potutelně tahal za vlasy dívku, se kterou měl službu
na recepci. Když se dívka bránila, začal ji registrační
kartičkou píchat do ucha a brožurkou s programem
mlátit po hlavě. Dívka byla infantilním chováním svého kamaráda natolik udivena, že pouze překvapeně
zkonstatovala: „On mě bije.“ Náhodní kolemjdoucí
přivolali odborníky z místní psychiatrické léčebny,
kteří diagnostikovali tzv. syndrom nudy na pracovišti. Pocit nudy u chlapce vyvolal prudký pokles
adrenalinu v krvi, vyvolaný přechodem z pracovního
nasazení na 200 % během přípravného týdne CSA do
běžného rytmu práce pouze na 100 %. Psychologové

Hlášky
Martin se u snídaně dívá z okna:
„No já snad vidím koně a slyším bú. To je asi nějaký
defekt, ne?“
Při jednom z TEMPů:
„Nevíte, jak se řekne polsky povolání?“
„Já vím, jak se řekne polsky tak leda ježek. Kaktus
pochodówy.“
Představování na úvodním DISKu:
„V naší farnosti jsme mladí jen já a moje sestry. Takže
když jedeme na rodinný výlet, máme to jako výlet se
spolčem.“
Z redakce Kroměřízku:
„Renčo, už máš napsaný Deníček do dalšího čísla?“
„Ještě ne, to si nechávám na konec.“
„Tak já se teď budu půl hodiny chovat slušně, abys
tam o mě nenapsala nic negativního.“
„No, teď už to nezachráníš!“
Jsme skromní a svou práci nevystavujeme
zbytečně na odiv:
Šéfredaktorka při korekturách článků do Kroměřízku: „Tak vás, holky, podepíšu pod ten článek obě, jo?“
Renča: „Magdu nemusíš.“

Připiš své telefonní číslo,
dokud tam je místo.

Neboj se a buď smělý,
vyhraj řízek skvělý!

chlapci doporučili náhradní program na hřišti mateřské školky či návštěvu pískoviště. Chlapec hned nadšeně vyrazil a naposledy byl spatřen, jak skotačí na
nedaleké prolézačce.
Pavlákova 17. srpna (jpp) – Dva důchodci, jedna
nastávající maminka a tři kroměřížští mládežníci
překvapili dnes v brzkých ranních hodinách jednu
z účastnic CSA, když ve svém apartmá v Domově mládeže na Pavlákové vyšla ze sprchy. Neznámí lidé seděli v pokoji na postelích a modlili se. Vyděšená dívka
zavolala policii. Při výslechu se ukázalo, že neobvyklá
situace nastala kvůli chybě moderátorů, kteří po včerejším koncertě Adorare na Velkém náměstí pozvali obyvatele Kroměříže k ranní modlitbě s mládeží
a spletli přitom jak hodinu, tak číslo dveří.

Výroba slova na den v propagaci:
„Pod ochranu tvou se utíkáme…“
Kača: „A kde jsou ty souřadnice?“ (myšlen odkaz
v Písmu)
Seznamka
„Právě jsem se seznámila se čtyřma ségrama. Teda
sestrama. Řeholníma sestrama.“
Správné nadšení
„Ta eutanázie byla super!“ (rozuměj přednáška)
Při anketě „Jaký je tvůj oblíbený světec?“
„Děkuju. A ty se jmenuješ jak?“
tázaná: „No, sv. František z Assisi.“
Při rozhovoru s řeholní sestrou:
„A jaktože má vaše spolusestra hábit jiné barvy než
vy?“
„Na barvě nezáleží. My na sebe hodíme to, co zrovna
najdeme.“
Na registraci se řeší ubytování účastníků:
„V neděli přijede Vašíčková a od středy bude Studená.
Ještěže se nejmenuje Tuhá.“

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
štavnatý a pikantní plátek

Být knihou Kristovou
Během oběda jsem
stála u našeho
stánku s knihami
a tu se u stolku zastavil starší pán.
S úsměvem, který nenaznačoval
provokaci, se mne
zeptal: „Řekněte
mi, v které knize
najdu, proč bych
měl v toho vašeho
boha věřit?“ Rozhlédla jsem se po našich knihách a zjistila
jsem, že s sebou nemám nic, co bych mohla nabídnout. Zahleděla jsem se na stolek
s knihami naproti doufajíc, že snad tam
zahlédnu titul, který bych mu mohla doporučit. Taky nic! Zaskočeně se rozhlížím dál
okolo sebe… A vtom mi to došlo: „Čtěte ve
tvářích těchto mladých lidí. Tam můžete
“mezi řádky“ zahlédnout odpověď. Ten náš
bůh je Bohem živým, Bohem vztahu. Kdo
s ním skutečně žije, vyzařuje odpověď na
vaši otázku!“ Pán se podivil, ale stále trval
na nějaké knize. Podala jsem mu tedy evangelium a požádala ho, aby při četbě svou
otázku opakoval tomu, po kom se ptá. Vždyť
víra je darem, a tak i kdyby přečetl všechny
knihy ze zámecké knihovny, může mnoho
vědět, ale přitom nepoznat toho Jediného.
Při večerní mši jsem ho pak symbolicky vložila na paténu, aby Pán proměnil i jeho tázající se srdce.
A vás prosím, buďte otevřenou knihou, nechejte do sebe Boha psát a nechejte v sobě
číst i druhé. Takovou knihu totiž nikdy v naší
redakci nenapíšeme a ani ji nemáme kde objednat! Ale jak říká sv. Pavel: „Je to očividné,
že jste Kristovou knihou. Není však napsána inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne
na deskách kamenných, ale na jiných deskách: v lidských srdcích.“ (srov. 2 Kor 3,3)
S díky a v důvěře sestra Andrea,
Dcera sv. Pavla

Středa 18. srpna
CSA Kroměříž
3. číslo / cena 2 Kč

Když zábavu, tak společně, když společně, tak
třeba i prospěšně

Před recepcí se houfují animátoři kolem svých L.A. Otec Jaroslav vysvětluje pravidla hry. „Chtělo by to za pochodu si
sednout a podívat se do mapy,“ končí instruktáž o cestě po
„atrakcích“ Kroměříže a dav ho odmění potleskem.
• 15.00 – vstupujeme do „zákulisí“ Podzámecké zahrady.
Dvůr plný traktorů. Náš vjíždí krokem do zahrady, vyrážíme
za ním, sbíráme spadlé větve a nakládáme. Veverky koukají
– vlečka je vrchovatá. Rozpršelo se…
• 16.00 u hřiště – jak přejít přes cestu a nedotknout se země?
My máme taktiku na pouhých 34 dotyků. Neprozradíme…
• 16.30 AG – doběhl nás hlad, svačíme. Pak jdeme do kaple
Panny Marie. Potkáváme další mírně zmoklé skupinky. Ale
nálada v týmu je výtečná.
• Renesanční zámecké nádvoří, hodiny odbíjí pět, z mraků
se dere sluníčko.
• 17.20 začíná triáda kostelů – gotický Mořic, barokní Jan
Křtitel. Z kůru hřmí varhany, tiše se vytrácíme ven. Sluníčko hřeje, za rohem láká zmrzlina. Neodoláme.
• 18.00 kostel Panny Marie – osvěženi bojujeme s testem
z katechismu. Otázky jsou záludné…
• 18.30 náměstí, koncert Adorace – končíme, zbývá už jen
složit biblický text. Odpoledne nás stmelilo. A to byl přece
účel.
mak
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Rozhovor

Být ve světě,
ale nebýt ze světa

Asi nejoriginálnější název jedné z dnešních TEMP
je „Refresh with God“ – praktický impulz o adoraci, který povede Marie Kalčíková a Marek Bambula.
A právě s Marií je dnešní rozhovor plný zajímavých
osobních zkušeností. Jakých? Čtěte!
Hned na začátek osobní otázka – jsi (nebo byla jsi) animátorka?
Jo, animátorský kurz jsem dělala, myslím, v letech 2001–2003
v Osové Bítýšce.
Jezdíš pravidelně na podobná setkání, jako je toto?
Byla jsem na CSA v Třešti, v Litomyšli jsem nebyla. Jinak jezdívám
většinou každý rok na nějaké setkání mládeže.
Víme o tobě, že jsi členkou
komunity Emmanuel. Jak bys
nám ji představila?
Komunita vznikla v roce 1973 ve
Francii, nyní je rozšířena po celém
světě. Členové jsou všech stavů – mohou být manželé,
svobodní, zasvěcené osoby i kněží.
Emmanuel znamená „Bůh s námi“, a to je taky základem naší spirituality – všechno, co žijeme, žít s Bohem. Naším povoláním je „Být ve světě ale nebýt ze
světa“ – členové komunity mají normální povolání,
svůj byt nebo dům atd., ale snaží se, aby ve všem, co
dělají, byl středem jejich života Ježíš.
Tři základní body naší spirituality jsou adorace, v níž

Vtipy
Jde takhle blondýnka po ulici a zastaví ji policista:
„Kde má váš pes košík?“
Blondýnka odpoví: „Ale my nejdeme nakupovat.“
Policista na to: „Promiňte, to jsem nevěděl.“

hledíme na Pána, ten proměňuje naše srdce a vlévá
do něho lásku ke světu. Z toho pramení soucítění se
všemi lidmi, které nás vede k evangelizaci – ke snaze
pomoci ostatním lidem, jak nejvíce potřebují. Základem života je tedy osobní vztah s Bohem, který nás
vede mezi lidi do světa.
Co může taková komunita dát mladým lidem,
třeba animátorům?
Určitě možnost osobního růstu ve vztahu s Bohem
a zároveň příležitost být tu pro druhé lidi. V komunitě se člověk může
nadechnout (= přijímat, čerpat) i vydechnout (= dávat, sloužit). Oboje je
pro náš život nesmírně důležité, jedno bez druhého by brzy zaniklo.
Jak dlouho jsi v komunitě ty a co
konkrétně dalo členství tobě?
Do komunity jsem vstupovala před
necelými šesti lety. Cítím se v ní
doma a jsem zde šťastná. Myslím si,
že člověk potřebuje společenství, aby
mohl růst v duchovním životě – například ve chvílích, kdy bych to už
zabalila, jsou kolem mě lidé, kteří mě
podrží. Naopak někdy, kdy už bych si
připadala v duchovním životě hodně
„dobrá“, mě druzí usvědčí třeba svým
životem a připomenou mi, že se mám
ještě hodně co snažit.“
Kdyby měl někdo zájem, jak se může do komunity dostat a kde vás najde?
V České republice má komunita centrum v Brně, ale
členové jsou z celé republiky. Není problém se nezávazně přijít podívat třeba na nějaký komunitní víkend
či jinou akci. Informace najdete na internetových
stránkách www.emmanuel.cz.
ren
Co je největší slušnost? Když ti hodinky vykají.
„Jeníku, proč jsi zase dostal pětku z dějepisu?“
„Nechtěl jsem být udavačem,“ odpoví hrdě Jenda.
„Paní učitelka se mě ptala, kdo zabil Julia Caesara...“
Pepíček píše z tábora: „Hodně jím a jenom odpočívám.
Je tu moc hezky. Pepa. P. S.: Co je to epidemie?“

Stížnost
Vikašlu se vám na fšecko!!!
Ste hnusný! tolyk, slišýte, tolyk sem se ťešyl jak budu polepšenej vjezeň a vi ste my to skazyly. náš bachař nám
slyboval že nás práce napravý. chťel sem jse dnes v tý vašý kromňeřýžy teda jako napravyt že jakože budu
hrabat trávňýk nebo něco ze šťerkem že jako budu ďelad když už náz tam vivezly – a vono ňyc! vi ste mňe
předbjehly s tou vašý že prej zážytkvou hrou. takle budu furt nepolešenej a budu jsi to muset vodkrouťit sakum
pikum celí. že vám neňi hamba!
váš kulhánek, vjezeň číslo 21
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Signály
Jen za pár okamžiků se na „signálním“ stánku v mezipatře bude konat 3. autogramiáda knihy příspěvků
uživatelů Signály.cz nazvaná Mezi nebem a klávesnicí. Můžete se setkat, popovídat si a nechat si podepsat
velmi významné osobnosti CSA – například moderátorku Kristýnku, zdravotnici Báru nebo jednoho z přednášejících – Karla Skočovského. Tak nemeškejte a utíkejte, ve 13.30 to vypukne.
Více o tom, co se děje na Signálech.cz, nebo také o projektu Biblický impulz se dozvíte už v zítřejším Kroměřízku.

Zprávy
Setkání mládeže v Mariazell
Přibližně 600 mladých lidí se o uplynulém víkendu
vydalo na mariánské poutní místo Mariazell, aby
uctili památku Matky Boží. Celý program pouti zorganizovala katolická mládežnická sdružení. Vídeňský
arcibiskup Christoph kardinál Schönborn hodnotí
aktivity rakouské mládeže podobně jako pražský arcibiskup hodnotil v rámci CSA aktivity mládeže české: „Mladí lidé, kteří připutovali do Mariazell, jsou
určitou menšinou ve společnosti, ale jedná se o velmi kvalifikovanou, odhodlanou skupinu, která může
společnosti přinést naději. “

nestojí při těchto živelních katastrofách stranou, ale
že je od počátku v centru dění a pomáhá. Pomoc je
určena všem lidem postiženým povodní, není to pomoc církve sobě samé,“ říká k tomu generální vikář
litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.
Počasí
Ve středu 18. 8. bude nad Kroměříží zataženo, pouze
s občasnými přeháňkami. Odpoledne bude oblačnosti
postupně ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi
18–21 °C a vítr povane mírný jihozápadní s rychlostí
4–6 m/s.

Papežův osobní dar severním Čechám
Papež Benedikt XVI. se rozhodl poslat 25 000 euro
na pomoc lidem postiženým povodněmi v severních
Čechách. Reagoval tak na dopis litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. „Z toho je vidět, že církev

Madrid

Madridské nebe

Každý WYD má své patrony. Vždy se vybírají svatí,
kteří úzce souvisejí s křesťanskou historií země, kde
se setkání odehrává. Všichni patroni WYD 2011 mají hispánský původ,
ale žili v různých dobách a odlišnými
spiritualitami. Celkem je jich devět:
sv. Isidor Madridský, sv. Marie Toribiová (de la Cabeza), sv. Terezie
z Avily, sv. Jan od Kříže, sv. Jan
z Avily, sv. Ignác z Loyoly,
sv. František Xaverský a...
Sv. Růžena z Limy žila na přelomu
16. a 17. století. Narodila se v Peru, ale
její rodiče pocházeli ze Španělska. Prý
byla velmi krásná, a proto jí říkali Rosa
(tj. růže). Toto jméno, které symbolicky vyjadřuje krásu rámovanou trním,
přijala i při biřmování. Velmi uctívala
sv. Kateřinu Sienskou a stala se dominikánskou terciářkou. Žila jako kajícnice a své utrpení chápala jako smír-

nou oběť za krvavé činy španělských dobyvatelů na
americkém kontinentě. Stala se první světicí Latinské
Ameriky a je uctívána jako její patronka. V Kroměříži
najdete její oltář v kostele sv. Mořice.
Sv. Rafael Arnáiz Barón byl
španělský trapista, který žil v první polovině 20. století. Chtěl se stát
architektem, ale během studií se
rozhodl vstoupit do trapistického
kláštera. Brzy však onemocněl těžkou cukrovkou, kvůli které nemohl
složit věčné sliby ani být vysvěcen
na kněze. Nemoc mu neumožňovala vést běžný řeholní život a místo
práce proto trávil mnoho času při
adoraci. Své utrpení přijímal trpělivě a s důvěrou v Boha. Do deníku si
jednou zapsal: „Jak je Bůh dobrý...
Mír přebývá všude kromě lidského
srdce.“ Zemřel ve svých 27 letech.
Svatořečen byl papežem Benediktem XVI. 11. října 2009.
smi
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Team

Světec tvého života

Jaký je tvůj oblíbený svatý? Čím tě oslovil? V čem je
pro tebe vzorem? Proč sis ho vybral/a za svého křestního/ biřmovacího patrona?
Zuzka: „Tož já jich mám asi víc. Líbí se mi Don Bosco
a to, jaký měl vztah k děckám. Taky mám ráda sv. Bernadettu. Na ní se mi líbí, že vůbec nechtěla, aby se o
ní vědělo, ale oni to na ni prokecli. A že v tom klášteře
se vlastně taky ocitla jakoby omylem.“ (P. S.: Pokud
nechápete, přečtěte si knihu Franze Werfela „Píseň o
Bernadettě“, vzkazuje Zuzka.)
Jirka: „Vadí, že není svatý? Nevadí? Tak můj nejlepší
kamarád, který před dvěma roky umřel při autonehodě. Vím o něm, že opravdu žil pro druhé a pro Krista.
Takže svatý nesvatý Robin.“
Alena: „Sv. Václav. Je skvělé, že je slavný i mezi nevěřícími. Líbí se mně, že jeho život souvisel i se světskými záležitostmi, že musel panovat.“
Honza: „Sv. Pavel. Libí se mi, jak konvertoval, že byl
takový bojovník a že byl akční.“
Verča: „Sv. Cecílie, patronka hudby. Mám ji ráda,
protože se tou hudbou oddávala Bohu.“
Zdeněk: „Sv. Tomáš Akvinský, protože mě naučil
přemýšlet.“

Deníček

Úterý 17. 8.
Můj milý deníčku,

minula jsem se studiem.
Chci být voják! Ta vojenská
hantýrka v dnešním pokračování duchovní telenovely
Tomáše Holuba mě úplně
dostala… Naštěstí jsem se
dozvěděla, že moje touha po dobrodružství může být
ukojena životem s Ježíšem. Navíc mě nemine ani boj –
sice duchovní, ale i tak může dojít na krev, pot a slzy.
Celá přednáška byla krásně povzbudivá, přestože se
(mimo jiné) poodhalovaly děsivé taktiky nepřítele
– prý má v zásobě dýmovnice a umí posílat falešné
šifrované zprávy! Nejpozitivnější sdělení byla tato:
nejsem žoldák, mám svou munici, dovolám se i bez
signálu a na mém hrobě bude vždy napsáno jméno. Na
závěr nás o. Tomáš pobavil poznámkou z ornitologie o
nadřazenosti jistého druhu.
Odpoledne jsem měla jistou neodkladnou potřebu,
která si vyžadovala svůj čas a klid. S výmluvou, že
jdu shánět materiál pro článek, jsem utekla z redakce.
Potřebovala jsem být chvíli sama a trávit nejen oběd,
ale hlavně přednášky a vlastní myšlenky. Nevěřil bys,
6

Jarka: „Sv. Terezie z Lisieux. Protože mi připadá taková nezáludná.“
Lída: „Matka Tereza. Líbí se mi, jak pracovala s chudými lidmi.“
Monika: „Sv. Monika. Zaujalo mě na ní, jak byla
vytrvalá v modlitbě a trpělivě se modlila za svého
syna.“
Kačis: „Když jsem si měla zvolit biřmovací patronku,
tak jsem volila mezi sv. Cecílií, patronkou hudby, a sv.
Klárou, patronkou televize. Nakonec vyhrála sv. Klára, protože udělala hrozně dobrý věci, všechno dělala
pro druhý a žila s ptáčkama.“
Anežka: „Sv. František z Assisi. Protože je prostě
nejlepší a měl rád zvířátka.“
Václav: „Sv. Václav. Protože jsem Václav. A protože
byl skvělý panovník. Kdyby u nás byli takoví vládcové,
tak by to tady bylo super.“
Tomáš: „Sv. Josef. Protože je na všechno.“
Markéta: „Sv. Máří Magdaléna. Líbí se mi ten její
návrat k Bohu, blízkost k Pánu Ježíši a to, jak byla
statečná.“
Maruška: „Sv. Antonín Paduánský. Protože pomohl hodně lidem v mém okolí a díky němu se narodila
jedna dvojčátka.“
Hanka: „Sv. Anežka Česká. Má sochu u nás v kostele
a jednou jí upadla berla. Tak jsem si říkala, jestli to
není nějaké znamení, že se k ní mám modlit, třeba za
obnovu českého národa.“
deníčku, jak to bylo těžké! Všechny přírodní překážky
(vítr a déšť) bych překonala, ale nebylo kde… Animátoři byli všude!
Šla jsem do zahrad – byli tam a nadšeně pracovali.
Dokonce chodili po všech chodnících a usmívali se na
mě netušíce, že před nimi utíkám. Kroměříž je zaplavena! Chtěla jsem vyslat veliteli S.O.S., tak jsem zalezla do kostela. Jen co jsem si sedla, začali mě zkoušet
z katechismu. A dost!
S lehčím srdcem jsem utíkala do tisku – povzbuzena
úsměvy, pobavena smyslem pro humor Nejvyššího
a v radostném očekávání klidu a ticha redakce.
Tvá R.

Přednáška

Na bojišti

místo – svátosti, pravidelná modlitba, četba Písma
apod. „Nepřibaluj blbosti!“ radí ti Tomáš Holub.

Rozhodnutí žít život
s Kristem v sobě kromě radosti nese zároveň zodpovědnost za
duchovní boj. Předtím
než začne válečník bojovat, měl by si ujasnit
pár základních věcí –
a tak je to i s námi. Těmi hlavními zásadami nás dnes
provedl Tomáš Holub.

6. V jednotě je síla!
Zato jednotlivec je určen na odstřel. Měj někoho, kdo
ti bude krýt záda (duchovní vedení, přítel, přímluvné
modlitby).

Na čí straně jsem?
Naprosto základní otázka zní: pod jakým praporem
chci bojovat? Není možné žít v nějaké šedé zóně nikoho, takové v duchovním boji nejsou. Nejsme žoldáky,
my „víme, komu jsme uvěřili“. Náš generál nesedí někde v teplíčku, On za nás bojoval
a umřel! Ježíš už bitvu vyhrál…
Nepřítel je na ústupu, ale škodí
dále. Jak se ubráníš?

8. Trpělivost – taktická zbraň!
Nepodnikej žádné zoufalé útoky, i když už čekáš nekonečně dlouho a nic se neděje nebo nevíš, co máš
dělat.

7. Dýmovnice!
V mlze se nemůžeš zorientovat a mnohdy je špatný i
signál k velení. Co dělat? Neztrácej hlavu, trpělivě čekej a nezapomeň pravidelně používat věci ze své malé
polní.

1. Spoj se s hlavním stanem!
Bez komunikace s hlavním stanem nelze vyhrát válku – velení
má přehled, rozesílá vojáky, zná
taktiku. Naše armáda má jednu
obrovskou výhodu – velení je vždy
na příjmu, i když je signál sebeslabší.
2. Pozor na falešné zprávy!
Jak sis asi všiml, každý den kolem
nás nelétají bomby. Vedeme totiž
„psychologickou válku“, útoky se
projevují v nevyžádaných vtíravých falešných myšlenkách typu:
„Zvoral jsi to, nemáš na to.“ „Nejsi
na nic!“ „Bůh neví, co potřebuješ,
nerozumí ti…“
3. Poznej svou hodnost!
Nehraj si na něco víc (ale ani méně). Zkrátka dělej to,
co máš. Někdo je tankista, někdo průzkumník – každý má své nezastupitelné místo, pro které byl stvořen.
Nechtěj funkci druhého a buď hrdý na tu svou. Hlavně ale nezapomeň, že nejsi velitel!
4. Obrň se na svém místě nejlehčího průrazu!
Každý má slabá místa, na kterých by měl být zvláště
ostražitý. Není to ale důvodem k útěku z boje.
5. Malá polní vždy po ruce!
Měj své „trvalé zavazadlo“ s těmi nejdůležitějšími věcmi, abys mohl kdykoli vyrazit a následovat velitele.
Jsou to činnosti, které mají v tvém životě zakotvené

9. Máš munici, tak ji používej!
Bůh ti dal určité jedinečné dary z nějakého důvodu…
Nezapomeň, že i ty máš v boji své místo (viz bod 3),
kde je zapotřebí právě tvých darů.
10. On tě zná!
V Boží armádě neexistují neznámí vojíni. On si tě vyvolil, zavolal jménem.
Taky se ti to zdá tak povzbuzující? Znáš jiného velitele,
který za všechny své vojáky (i toho, který dezertoval)
sám položil život a vyhrál tak bitvu? On říká: „Neboj
se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – jsi
můj!“ (Iz 43,1)
ren

3

Fotopříloha
Nezřídka se může stát, že se dostaneme do oné nezáviděníhodné situace, kterou odborníci nazývají krize. Číhá
na každém rohu a dokáže znepříjemnit i na první pohled nevinný drobný problémeček. Důležité je vědět, jak
se ke krizi postavit.
Řešení modelové situace vám přiblíží náš figurant, říkejme mu otec Kamil:

Způsob, jakým si to podstatné zaznamenáme, je čistě na nás.

1.fáze: ŠOK
„Já si zapomněl vzít na CSA koupací kachničku Toničku!!!“

2. fáze: POPŘENÍ
„Co si teď bez ní počnu?“

Stejně jako každý zaměřujeme pozornost na rozdílné věci…

3. fáze: SMLOUVÁNÍ
„Že bych si pro ni před poradou skočil? Někomu
bych půjčil pořadatelskou vestu a praporek a za
hoďku bych byl zpět…
4. fáze: HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
„Hm, tak co teď s tím? Mám jet, nemám jet?“
…tak také každý jinak projevujeme radost a nadšení.
Kroměřízek je opravdu
šťavnatý a pikantní,
otec Tomáš to jistě potvrdí…
5. fáze: VYŘEŠENÍ
„Už vím! Otec Roman má hafíka Ňuníka, určitě
mi ho aspoň na jednu noc půjčí. Ano, ano, bez Toničky to bude těžké, ale zvládnu to.“
4
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