
V evangeliu se dnes setkáváme s kananejskou ženou, po-
hankou. Ženou, podle tehdejšího vnímání hodnot, hod-
nou opovržení.

„Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“

Učedníkům je nanejvýš protivná:  „Po- šli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ 
Chtějí po Ježíši, ať se jí zbaví a ne- otravuje. Sice se k němu hlásí, 
ale jsou jim protivní ti, kteří by se s Ježíšem chtěli setkat. 
Žena se ale nedá odradit. 

Ježíšova reakce? Vstupuje s ženou do 
rozhovoru a ho- voří s komunikačním 
partnerem schop- ným a bystrým. Otáz-
kami zjišťuje hloub- ku její víry. Víry kananejské 
ženy, pohanky, nevěr- ce. Dnes bychom řekli ateisty.

„Ženo, jak veliká je tvá víra. Staň se, jak si přeješ.“

Chceme-li proměnit svůj život evangeliem, nesmíme být v pozici učed-
níků, kteří brání ženě setkat se s Ježíšem, protože je jim protivná. Musíme 
si osvojit postoj Ježíše, který vstupuje do rozhovoru, citlivě vede, objevuje 
hlubinu víry Kananejky a přivádí k uzdravení. 

Potkáme se během setkání s mnoha lidmi, kteří se chtějí s Ježíšem setkat. Mů-
žeme být také v pokušení křičet: zbav se jich, vždyť tady křičí… Ale Ježíš chce 
i s nimi navázat rozhovor, objevit hloubku jejich víry a přivést k uzdravení. 

p. Jenda Krbec ze Signály.cz

Právě ve chvíli, kdy ve 
svých prstech držíte ten-
to kus papíru – říkáme 
mu se slavnostním náde-
chem nulté číslo časopisu 
nebo také programátor-
sky beta verze – redakce 
už v animátorském úlu 
pracuje na čísle následu-
jícím. 

Možná vám problesk-
ne hlavou, to přece není 
nic náročného. Projdu 
se po chodbě, něco mě 
napadne, sednu, sepíšu. 
Ale vždyť to sami znáte. 
Myšlenka se zničehonic 
nevynoří, inspirace sama 
nepřicupitá, múza za krk 
nehupsne a text se nevy-
ťuká. 

Stejně jako ostatní úcty-
hodná práce, kterou ve 
svých týmech děláte, 
i  ta redaktorská podléhá 
lidské omylnosti. Přes-
to vystupujeme z davu, 
klademe hlavu na špalek 
a prosíme: Upozorňujme 
se navzájem na nevědo-
mosti i chyby. Právě tím 
se můžeme zlepšovat. 
Dělejme to ale jako odu-
ševnělí animátoři vždy 
s pokorou a úsměvem, 
protože jen tak se posu-
neme ke společné cílové 
pásce. 
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Spal/a jsi dnes
více než 5 hodin?

Stihl/a jsi dnes
aspoň oběd?

Běž si pro
další úkoly!

Makáš málo,
snaž se víc!*

Běž se
najíst!

Dej si
kávu!

Moc
kafíčkuješ :)

Splnil/a jsi
všechny pracovní 

úkoly?

Věnoval/a ses
dostatečně

tvorbě
společenství?

Byl/a jsi v kapli? Kolik hrnků?

A měl/a jsi
už dnes kávu?

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

*Nebo aspoň přidělávej práci ostatním,
ať se zabavíš.

Ano

Ano

Ne >3

<3

Ne

TEMPOMER PRACOVNI MORALKY PRIPRAVAKU

HLASKY
Z centrální recepce:

„Mám dotaz, je tady XXXX? Já jsem 
tady totiž jediná zdravotnice a nevím, 
kde je lékarnička.”

Láďa z IT a techniky: 

„Ten počítač není chytřejší jak my.“

Lukáš z úklidu: 

„Nejen Savem živ je člověk.” 



FOTOSTRIPKY

Vyplul jsem na širé moře, zásoby slušné, cíl se kaž- 
dým zhoupnutím lodi přibližuje. Jako jediný člen 
posádky a zároveň kapitán sám se sebou výborně 
spolupracuji. Samota je příjemná, společnost mi dě-
lají delfíni s kosatkami. Od západu se zvedá mírný 
vítr, který sílí a žene mou loď dopředu. Rychlost 
se mi zamlouvá, vítr je však stále divočejší, přichá-
zí prudký liják. Loď se začíná kymácet, naštěstí je 
v dobrém stavu po generální opravě. 

17. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA Běžím po kluzké palubě, stále padám a kormidlo je 
ještě daleko! Zbývajících pár metrů se plazím po 
čtyřech. Kosatky ani delfíny nevidím, snažím se udr-
žet loď ve správném směru, ale je to pořád těžší. 
Jen občasný blesk osvětluje moře. Vzpomínám na 
lekce plavání a s hrůzou zjišťuji, že nejspíš nezvlád-
nu ani tempo. Pomoc, pomozte mi přece někdo! 
Tma, tma, ledová voda. Posádka se bouří, protože 
není příliš četná. Kapitán se drží kormidla, svou loď 
přece neopustí! (Zvlášť když si uvědomil, že neumí 
plavat.) Sbohem můj lodní deníku, bouře neodchází, 
ale sílí! POTÁPÍME SE! Tedy vlastně – potápím se.

Jak tohle dopadne? Sledujte napínavý příběh troseční-
ka v dalších číslech časopisu… -han-

Chcete klíče? 
Jedině přes naše 
mrtvoly!

Snad si nikdo 
nevšimnul, že 
mi opadávají 
šupiny.

A ne že mi zas kolem 
půlnoci budeš dupat 
před pokojem, Jendo!
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19 – 21 °C
dnes

21 – 23 °C
zítra

POCASI

OZNAMY

LETEM DISKEM

Dnes večer to vypukne. Náš počet zde na škole 
se více než zdvojnásobí. Přijedou animátoři –  ti, 
kvůli kterým se to tady všechno děje. Je to jejich 
setkání. A my smíme být u toho. 

Apoštol Pavel nám dává zcela konkrétní radu, co 
a jak s nimi dělat: Přijímejte je, buďte zde pro 
ně a s nimi. Přijímat znamená otevřít se, otevřít 
dokořán svoji náruč, srdce, oči, uši…

Měřítkem, proč a jak přijímat druhé, nám může 
být jenom Kristus. Přijímat, jako On přijímá nás. 
Nehledí na naše chyby, hříchy, pády. Každý z nás, 
jak tady jsme, Ho stál život. Každý z nás jsme pro 
Něho milovaným – milovanou, jedinečným – je-
dinečnou a za tímto si bude vždycky stát. 

Přejme si navzájem, ať stejný postoj zaujmeme 
nejen zde v Třešti vůči všem příchozím, ale vůči 
komukoli, koho nám Pán kdekoli pošle do cesty. 

Jde přece o slávu Boží a spásu světa. Snad to není 
malý cíl… 

P. Jenda Balík mezi řečí: 

„Já si nosím slovo Boží na pozadí.“ (myšleno mobilu)

ZAMYSLENI

V sobotu měly Disky velkou generálku. Po různých 
teoretických přípravách jsme si zkusili moderovat 
zbytek spoludisků ve skupince. Zvolili jsme téma 
a hurá moderovat. Kamarádi (jak to tak bývá) jsou 
dobrota sama, tak se nám snažili vytvářet zajímavé 

situace, abychom se třeba nenudili a aby nás pak 
v praxi něco nepřekvapilo. Výsledek? Končili jsme 
s radostí a dobrým pocitem, že takové „dobráky“ 
ve skupince snad mít nebudeme. Že v praxi to bude 
jiné. Snazší. Nebo nakonec spíš těžší? Dá se žít život 
na zkoušku? Žijme raději tady a teď.

sr. Dagmar

-kač-

Lidé animátorští ze všech 
koutů Třeště! 

Noste a přinášejte, snášejte a datlujte, pište a há-
zejte své HLÁŠKY veselé i úsměvné, pro redakci 
potřebné! 

Kam? Do krabice na ubytovací recepci. 

S potěšeným úsměvem děkuje
vaše zTřeštěná ostrovní redakce


