
Mnohým připadne taková otázka nemíst-
ná. Nejeden si odpoví: dobré je to, co mi 
prospívá, co se mi hodí. 

Budí údiv, čemu všemu jsou sportovci schopni se podřídit, 
jen aby získali vysněnou zlatou medaili. K vítězství potře-
bují nejen snahu, ale i dokonalou techniku a k tomu tým, 
který je podporuje. Bez kvalitního trenéra to také 
nepůjde. Když se pak vítězství nepovede, zbý-
vá naděje, že bude lépe na příštích 
závodech.

Je zajímavé, že z d a l e k a 
ne každého na- p a d n e , 
že život je zásad- ní utkání, 
které nelze opakovat. Že je vzácnou 
a jedinečnou příleži- tostí získat vítězství, 
které není vůbec samo- zřejmé. Ba naopak. Vyžaduje 
celoživotní nasazení. Trenérem je Bůh, který učí dokonalé 
technice a týmem je společenství církve.  

Sportovcům medaili jistě přejeme. Ale není tou top-medailí 
věčný život ve spojení s Bohem?                      

P. Jenda Balík

Rita z Vily na Vysočině ob-
jevila dnes ráno ve věcech 
svého manžela zkrvavený 
nůž. Nejprve chtěla od 
svého násilnického muže 
utéct, nakonec se rozhodla 
zůstat s ním a podpořit ho 
v nelehké situaci, do níž se 
dostal kvůli krvavému spo-

ru mezi dvěma nepřátelskými klany.

Idylu poklidného italského rána narušil mladé 
ženě nenadálý nález. „Upravila jsem se, nalíči-
la… Pak jsem uklízela dům,“ popisuje Rita své 
obvyklé ranní rituály. „Když jsem chtěla po-
věsit manželův kabát, našla jsem tam něco, co 
jsem opravdu nečekala,“ líčí skromná a tichá 
žena střízlivě celou událost.

Ritu nejprve nález úplně ochromil. „V tu chvíli 
mě nenapadlo vůbec nic. Byla jsem naprosto  
v šoku…“ Teprve po chvilce si uvědomila, že 
je její manžel vrah. „Začala jsem se ptát Boha, 
jak mám reagovat, co mám udělat,“ vzpomíná 
Rita na svoje další prožitky. „Lidsky bych utek-
la. Okamžitě,“ přiznává otevřeně. 

Co v tom Ritě zabránilo? Svátost, kterou si 
s manželem udělili. „Prosila jsem Boha o po-
koj, abych dokázala tu situaci přijmout a po-
chopit. Odsoudit hřích a ne člověka,“ vysvět-
luje, proč se rozhodla zůstat. 

Na dotaz, zda je vůbec v lidských silách od-
pustit takový zločin, Rita odpovídá: „Možné to 
je, ale chce to určitou sílu, kterou jsem v tu 
chvíli neměla. Je možné ji dostat jen od Pána.“

Manželovi se o svém nálezu raději nezmínila. 
„Je to boj, který v tuto chvíli musím vybojovat 
sama – s Boží pomocí,“ uzavírá svoji výpověď.

-mak-
Své hlášky pište na facebook CSA nebo na signály.

Autor dnešní hlášky je Trosečník.
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BOJ O SVATOST DUCHOVNI KOTVA

FOTO DNE

Jíst či nejíst, to je
oč tu běží. S takovou ty 

dvě kila do plavek
zhubnu jenom

stěží…



Poznejte dvojku týdne:
Seznamte se s našimi moderátory

Dvaadvacetiletá Bára pochází z Přerova, 
v Brně studuje obor Sociální pedagogiku 
a  olný čas a kromě toho pracuje v Olomouci 
na centru mládeže. O rok 
mladší Fanda bydlí v ji-
hočeských Zubčicích, po 
maturitě rok strávil v Itá-
lii, nyní studuje v Českých 
Budějovicích historii a na 
konzervatoři zpěv. A co že mají společného? 
Celý týden nás budou provázet svým slovem 
při programu jako moderátoři.

Na pódiu vystupujete jako sehraná dvojice, 
znáte se dlouho?

Bára: Potkali jsme 
se poprvé na Ce-
lostátním setkání 
mládeže ve Žďáru, 
byli jsme ve stejném 
přípravném týmu.

Fanda: Potom jsme 
se dva roky neviděli, 
a když jsme se pak 
setkali v Režii, tak 
jsem zapomněl, že 
už se známe, a zno-
vu jsem se Báře 
představil. :)

Čeho si na svém spolumoderátorovi nejvíc 
vážíte?

B: Hlavně jeho pozitivity a dobré nálady. Když je člo-
věk unavený a bez nálady, Fanda přijde a řekne, že je 
to super. A v ten moment se to stane super. Člověka 
to hrozně povzbudí.  

F: Vážím si Bářina klidu a jistoty, který tomu našemu 
moderování dává. Že je vyrovnaná a pracovitá.

Čím tě naopak vytáčí? 

B: Že občas říká „super“ 
i na věci, které super ne-
jsou. A ještě strašně rád 
nosí kostkované košile, je-

nomže k tomu se těžko ladí oblečení pro mne. Tak si 
musel probrat skříň a najít i ty jednobarevné.

F: Strávili jsme spolu hodně času, ale že by mě ně-
kdy něčím vytočila, to si fakt nevzpomínám. (Ty, Fando, 
jestli o mně řekneš něco škaredýho, tak si tě podám!) Na 
vytáčení jsem tady asi já.  

Máte tipy pro účastníky CSA, co by rozhodně 
měli stihnout? 

B: Určitě bych doporučila, aby jeli do Telče. Sama 
bych se tam chtěla moc podívat, ale protože to ne-
stihnu, tak chci poslat ostatní, ať to vidí aspoň oni.

Taky bych šla do kavárny Sychar, zahrála bych si volej-
bal nebo fotbal. A moc se těším na páteční přednášku, 
kterou má Tomáš Holub.

F: Vybral bych si nějaká TEMPa – třeba přednášku 
Současný papež. Podívejte se do té chytré brožury. :)

-mak-

„Potom jsme se dva roky neviděli,
a když jsme se pak setkali v Režii, 

tak jsem zapomněl, že už se známe,
a znovu jsem se Báře představil..“

ROZHOVOR

… ten, kdo oživuje.  Suí ze Stravování

… člověk pro všechny. Maruška z Výzdoby

Animátor dělá to, co nikdo nechce, na místě, kde 
o to nikdo nestojí. Neznámý autor

KDO JE ANIMATOR? Aktivní Nemehlo Iritující Místního Administráto-
ra, Totálně Odmítající Realitu. Tým Liturgie

Animátor je ten, kdo není lhostejný k lidem ve 
svém okolí. Otec Jenda Balík

-mak-



Není to tak kritické
aneb Boj o svatost začíná
Mávání, úsměvy, objetí. Krosny, batohy a ka-
rimatky. Do hlasitých pozdravů se mísí hud-
ba ze sálu, kde zkoušejí KaPři. Na Centrální 
recepci vás oberou o bezinfekčnost a místo 
toho vám přidělí cedulku s číslem pokoje.

Napřed ale mu-
síte vystát frontu, 
která sahá až ke 
vchodu do střed-
ní odborné školy 
v Třešti. Začátek 
Celostátního se-
tkání animátorů je 
na spadnutí.

Jaká byla cesta? 
Še s t i hod i nová . 
Všude plno ob-
jížděk, dozvídám 
se o příjezdu ani-
mátorů při veče-
ři. Právě skončila 
zahajovací mše 
svatá, kterou na-
konec kvůli ne-
dostatku kamer 
televize Noe ne-
přenášela. Zato 
jsme na ní ale zmokli a zasvěcení ví, že to byl déšť 
čerstvě svěcený.

Ohlušující potlesk vítá na pódiu moderátory a šest 
soutěžících, kteří budou v následujících dnech bojo-
vat o svatost v soutěži „Nikdo není ostrov“. Večerní 

program je tentokrát opravdu přenášen do televi-
ze, všichni jsou proto rozhlasem žádáni o dochvil-
nost. Moderátoři se hned na počátku musí poprat 
s  technickými problémy. Ujišťují přítomné, že situace 
není vůbec vážná ani kritická, za což jsou odměněni 
smíchem, který se sálem ozývá každou chvíli během 
téměř dvouhodinového úvodu. Zvlášť, když přijde 
na scénu František z Assisi, který je zřejmě předur-
čen k tomu být hned od počátku oblíbencem tvrdé 
reality show. Je nejzábavnější a nejvtipnější, shodují 

se diváci. Franta, 
ne? Odpovídají 
na otázku, kdo 
ze soutěžících si 
zatím získal jejich 
sympatie. Dopře-
du ale není nic 
jisté – každý den 
totiž budou moci 
hlasovat znovu.

„Lhostejní ke svě-
tu nejste, jinak 
byste tu přece ne-
byli,“ říká účast-
níkům CSA otec 
Jenda Balík. A po 
prvním videu ze 
soutěžní vily sku-
tečně nikdo lho-
stejným zůstat 
nemůže. Režie od-
vedla skvělou prá-

ci, smích zase jednou nebere konce. Ještěže KaPři ne-
mlčí (a že je František přes svou vyzpívanou lásku k 
zavináčům všechny nevylovil). Jejich hudba je schopna 
naladit sál na modlitbu a zpívané litanie, které pomalu 
završují první den animátorského setkání.         -han-

REPORTAZ

Když jsem včera ráno otevřel oči, myslel jsem, že 
jsem v ráji. Všude palmy, krásná písečná pláž, mod-
ré a klidné moře přede mnou. Téměř vzápětí jsem 
byl vyveden z omylu: hrozně mě začala bolet tržná 
rána na pravém předloktí. Takže vím, že jsem přežil, 
zatímco moje loď ztroskotala v hrozné bouři. 

První šok už opadl. Přesto se zatím neodvažuji blí-
že prozkoumat místo, kam mě na pevninu vynesl 

18. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA mořský proud. S lítostí a smutkem vzpomínám na 
svou farnost, ze které jsem utekl, protože jsem si 
v ní připadal opuštěný. V okruhu padesáti kilomet-
rů žádný mladý člověk, kostel poloprázdný, o spol-
ču ani nemluvím. Taková hrozná situace vyžadovala 
radikální řešení, proto jsem vyplul na širé moře. 
Chtěl jsem kamkoli, hlavně co nejdál! Zatím to však 
vypadá, že jsem skočil z bláta rovnou do pořádné 
louže…

Jak se trosečníkovi povede dál? Co ho na opuštěném 
ostrově čeká? Sledujte v příštím Třeštidle!

-han-



LETEM DISKEM

• nabízíme: klidné prostředí, kávu, čaj, přístup 
k počítači, wifi, autorizaci, prodej knih, triček 
a náušnic

• soutěž: sežeň 2 nové uživatele, kteří se na sig-
nálech zaregistrují nebo autorizují, a vyhraj pou-
kaz na občerstvení v čajovně pro 2 osoby

• stav se: hledáme inspiraci do vývoje nových 
funkcí pro společenství, pomoz nám sehnat pro-
gramátory a redaktory, zapoj se jako diecézní 
teréňák

• podpoř signály: DMS SIGNALY na číslo 87777 
nebo vstup do Klubu přátel a získej výhodné slevy

Při vstupu do budovy je pro vás 
připraven obchod U Trosečníka.  
Přijďte si vybrat ze široké na-
bídky knih a brožurek k tématu 
vztahů s Bohem i lidmi. Připraveny jsou také stu-
dentské diáře, hudební CD, dárkové předměty 
– pohledy, záložky, kelímky, magnetky a bločky 
s citáty nebo modlitbou. 

Otevírací doba je od pondělí do pátku v době 
12:00–14:30 a 18:45–19:45.

Píšeme statusy, sdílíme fotky. Proto ke svým 
příspěvkům týkajícím se CSA připojte tzv. 
hashtag. Je to slovo označené křížkem (#). Po 
kliknutí na toto slovo se zobrazí stránka s pří-
spěvky označenými těmito hashtagy. Sledujte 
FB a Instagram! Rádi vám pomůžeme, jak na 
to. Michael a Tonda z DISKů 

#nikdoneniostrov #csa2014 

Fotografovo upřímné přiznání:
„Týjo, já jsem dneska fotil samé slečny!“

Signály point na CSA

Sdílet, ale jinak #hashtag 

SIGNALY

NA OBZORU
OHLASKY

Záplavy na ostrovech

V neděli, dne 17. 8., na ostrovech v Třešti všichni oče-
kávali záplavy. Někteří s obavami v očích, jiní se stra-
chem, nebo snad i s nadějí…? Po obědě se mořské 
hlubiny začaly otřásat a ústy dopravních prostředků 
skutečně vyvrhovat první vlny účastníků. 

Se stupňující se panikou počínají vyvstávat otázky – 
bude to tsunami, která nás smete a zahubí? Záplava 

postupuje pomalu až ke schodům, na kterých stojím. 
Ne nohy, ale oči i srdce mi záhy omývá vlna radosti. 
Nadšení z toho, kdo všechno přijel a koho potkávám. 
Ostrovy tak nakonec zaplavila radost.  Ze setkání 
s lidmi, z očekávání všeho, co přijde, ze společenství, 
ze Setkání. Vitejte!                                           -kač-

Věta, která mohla včera večer ve mši svaté docela 
dobře zaniknout, sled událostí a mnoho očekávání ji 
mohlo přehlušit.

Apoštol Pavel k nám hovoří jednoznačně ze své 
vlastní zkušenosti: „Když totiž Bůh někomu něco da-
ruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné.“ 
(Řím 11,29)

Když Bůh otevře svoji náruč, už ji nikdy nezavře. 
Když dává své dary, už je nebere zpět. Když ukáže 
pár kroků v životě a trochu poodhalí svoje plány, už 
je před námi znovu nezabalí a nenechá nás klopýtat.

Bůh totiž nelituje toho, že někomu něco dal, tak jako 
to častokrát děláme my. On se neuráží, nenaštvává, 
nebere svá slova zpět. Takové chování není hodno 
Boha. A snad ani člověka.

s. Dagmar
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