
Hned na prvních řádcích 1. knihy Moj-
žíšovy se dozvídáme, kde se vzal svět 
a kde se vzal člověk. „Stvořil člověka jako 
svůj obraz.“ (Gn 1,27). Čteme-li dál: „Stvořil je jako muže a 
ženu.“ Pokračujeme-li ještě dál, dozvídáme se, že žena je 
kost z kostí muže a tělo z jeho těla (srov. Gn 2,23). 
A že není jiného tvo- ra, který by pro muže 
byl partnerem. Jen žena! A tedy je tu 
tvor tvo- rů – pan    člověk 
j a k o muž a žena   – 
o b r a z Boha. 

Také víme přímo od Božího 
Syna, že Bůh je věčné  bytí Trojice 
osob, kde jedna žije – tedy je pro dru-
hou…! A  Ježíš nás zve, abychom se milovali tak, 
jako On miluje Otce a Otec Jeho. A podle toho prý ostatní 
poznají, že jsme jeho učedníky. Tedy: „Stvořil člověka jako svůj 
obraz.“ Naše základní povolání je být obrazem Boha – 
společenstvím osob dávající se v lásce. Ať se nám to 
daří! 

P. Tomáš Hoffman z Výzdoby 

Mladý, perspektivní 
a úspěšný právník 
Augustin, proslulý 
také svým bouřli-
vým soukromým 
životem, náhle opus-
til skvělou kariéru 
u soudu a vážně se 
zabývá myšlenkou, 
že se stane knězem. 

Co ho vede k tak radikálnímu obratu?

Milenky na jednu noc, bujaré večírky, neman-
želské dítě. Třiatřicetiletý právník Augustin, 
jeden z nejschopnějších advokátů, kteří se 
zabývají kauzami proti církvi, nečekaně zcela 
popřel svůj dosavadní zhýralý život a stal se 
křesťanem. Už dříve experimentoval s růz-
nými náboženstvími i sektami, jak otevřeně 
přiznává. „Hledal jsem odpověď na to, co je 
smyslem života,“ vysvětluje Augustin.  Že toto 
hledání vyústí v konverzi ke křesťanství, pře-
kvapilo i jeho samotného.  

Na jeho přerod mělo nepochybně vliv setkání 
s milánským biskupem Ambrožem. Čím Au-
gustina nadchnul? „Jednoduchostí, jakou mi 
nabídl. Já jsem od všech očekával něco slo-
žitého – rituály, oběti… Ambrož mi dal jed-
noduchou odpověď – láska. Láska k bližnímu, 
láska k sobě, láska k Bohu,“ objasňuje bývalý 
advokát. „Cítím se mnohem svobodnější. Už 
pro mě není metou honění se za úspěchem,“ 
líčí svoje pocity.

Jak přijalo tuto změnu Augustinovo oko-
lí? „Určitě nejšťastnější byla moje maminka, 
která se celou dobu za mé obrácení modli-
la,“ přiznává mladý muž. „Příliš pozdě jsem si 
tě zamiloval, Kráso tak věčná,“ uzavírá svoje 
vyznání.     -mak- Své hlášky pište na facebook CSA nebo na signály.

Autor dnešní hlášky je Štěpán Wenke.
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Nebudu vykládat
celý katechismus

„Výbornej, parádní člověk, strašně dobře 
všechno vysvětluje, zkrátka kněz pro mladý,“ 
popisuje mi nadšeně neznámá animátorka, 
která zavítala na odpolední 
přednášku biskupského viká-
ře pro pastoraci. Otec Michal 
Němeček pochází z Prahy 
a  je jedním z hlavních po-
řadatelů ENTERcampů pro 
mladé.

Co má na starosti biskupský vikář pro pasto-
raci?

Patří do týmu lidí, kteří pomáhají biskupovi. Řídíme 
pastorační středisko, pod které patří centrum pro 
rodiny, katechetické středisko nebo oddělení, které 
se věnuje internetovým projektům jako stránky Vira.
cz. Měl bych mít určité vize, kam posouvat pastoraci 
v diecézi. 

Vaše praž- ské pastorační středis-
ko bude orga- nizovat Dny víry. 
O co půjde?

Na začátek června 2015

připravujeme týden, kdy by-
chom Praze chtěli nabídnout 
zvěst evangelia. Když chci někomu 
svědčit o  své víře, nebudu mu vy-
kládat celý katechismus, zvlášť když na to 
mám třeba jen pět minut. Podstatou prvního 
kontaktu s lidmi, kteří hledají, je osobní svě-

dectví o setkání s Kristem. Je jasné, že těžko můžeme 
oslovit všechny. Rozhodně ale chceme překročit práh 
kostelů směrem ven; rádi bychom navázali na fenome-
nální Noc kostelů.

Máte už konkrétnější představu o programu?

V centru Prahy se budeme věnovat určitým téma-
tům. V kostelech uspořádáme večerní programy 

– Nikodémovu noc, čtení Bible. 
Zveme populární osobnosti, kte-
ré mají něco společného s vírou. 
Program doplníme nabídkou mu-
ziky vážné i populární. Paralelně 
poběží program pro školy či fil-
mový festival. V závěru plánujeme 
veliký koncert pod širou oblohou, 

na který jsme pozvali Hradišťan. Na tak velkou akci 
potřebujeme spoustu pomocníků. Proto budeme 
vděční za každého, kdo má odvahu a  chuť se zapojit.

Očekáváte velký zájem ze strany Pražanů?

Mám zkušenosti, že všichni lidé se na víru ptají. Má-
lokdy najdete člověka, který se s ní nikdy nepotkal. 
Lidé si víru ale neradi a jen obtížně spo-
jují s církví.

  Jak jste se s vírou potkal Vy?

 Pocházím z věřící rodiny, takže     
 to pro mě byla věc, která k  ži-

votu patřila. Hodně důleži-
té pro mě bylo setkání s  ži-

vým společenstvím v patnácti. 
Sešli jsme se i bez kněze a spo-

lečně se modlili. Tam někde pro mě 
nastalo to, čemu se říká druhé obráce-

ní.                                          -han-

„Chceme překročit
práh kostelů 
směrem ven.“

ROZHOVOR

Haló! Je tu někdo? Neustále zkouším navázat kon-
takt s jakoukoli živou bytostí. Ráno mi nějaká opice 
snědla snídani. Běhal jsem za ní potom tak dlouho, 
dokud jsem neuklouzl na slupce, kterou mi hodila 
pod nohy. Jestli se tu ještě ukáže, pěkně to schytá! 
Jinak se zdá, že je ostrov opravdu pustý; naštěstí se 
zatím neobjevují žádná větší zvířata. 

Vlastně jsem docela spokojený. Takový klid, ticho 
a mír jsem už dlouho nezažil. V naší farnosti po mně 

19. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA pořád někdo něco chtěl a vděk žádný. Jednou jsi 
animátor, tak se snaž! Jenže jak, když je člověk na 
všechno sám? Teď mám skvělou příležitost k odpo-
činku. Ležím na pláži, užívám si slunečních paprsků, 
popíjím vychlazenou vodu z nedalekého pramene. 
Později možná připravím nějakou signální hranici, 
společnost dalších lidí mi však přestává chybět 
s každou minutou strávenou na tomto krásném 
pustém ostrově. Mírný vánek mě ukolébává ke 
spánku… Hej! Co to? Proradná opice! Počkej, já 
ti dám…

Jak dlouho ale klid Trosečníkovi vydrží? Co zažije zítra? 
Sleduj pokračování v příštím čísle.                      -han-



Stan, toaleťák a Ježíš aneb 
co potřebuje dobrý tábor

7 tipů jak radit bližním

Neměl jsem papeže na seznamu

V TEMPU

Díky pondělní přednášce sympatického vousáče 
a  zkušeného organizátora táborů Petra Čevelíka se 
s vámi chci podělit o krátké zamyšlení, na které mě 
přivedl.

Vyrazit s dětmi nebo mladými na tábor znamená na-
bízet vzory. Vedeme-li takovou akci, stáváme se pro 
účastníky automaticky vzorem. Jejich zraky se na nás 
upřou na 24 hodin denně. Během těch pár dní, kdy se 
akce koná, odprezentujeme svých 365 dní, respektive 
celý svůj dosavadní život s Ježíšem. Před jejich očima 
neutečeme, neschováme se jim, vidí nás vždy a všude. 
Velmi snadno si pak poskládají mozaiku našeho křes-
ťanství. Nebo pohanství. 

Aniž jsme si toho vědomi, plníme srdce dětí a mla-
dých buď dobrem, nebo dáváme souhlas a prostor 
k  tomu, aby se v centru všeho usadilo zlo. Jiná mož-
nost není. Prázdné místo v srdci člověka totiž nee-
xistuje.                                                     s. Dagmar

Nečekaně se na tebe obrátil někdo se svým problé-
mem a ty nevíš, jak mu co nejlépe pomoci a pokud 
možno neuškodit? Právě pro tyto případy slouží vy-
chytávky od sestry Dagmar Litošové, které zazněly 
na její včerejší přednášce:

1. Léčí vztah, ne rady. Když už neporadíš, aspoň 
můžeš mít rád. Člověk před tebou možná víc potře-
buje blízkost a povzbuzení než tvoje rady.

2. Nenabízej jedinou správnou radu, nabídni vějíř 
možností.

3. Spoléhej se na intuici, ne pouze na rozum.

„Představa, že je to usměvavý starý pán – ta je prav-
divá. On se usmívá, ale když něco chce, tak toho do-
sáhne,“ rozpovídal se Dominik Duka při odpolední 
přednášce. „Ranní mši sice začíná strašně unaveným 
hlasem, ale při kázání ožije a ta energie mu vydrží na 
zbytek dne,“ vzpomíná na Vatikán. 

Volba papeže pro něj byla vůbec novou zkušeností. 
„Ptal jsem se kardinála Vlka co čekat, ale ten mi nic 
neprozradil – ani nesmí,“ vypráví. „Zjišťoval jsem dál, 
například od francouzského kardinála, kdo je jejich 
národní favorit. Řekl mi, že Bergoglio. Podíval jsem 
se na svůj seznam kandidátů a zjistil, že ho tam ani 
nemám.“

Zvolení papeže Františka ale nakonec kardinálu dává 
smysl. „Je to spojení mezi vyspělými zeměmi a třetím 
světem. I když pozor – nejsou nijak zaostalí, repub-
liku měli na rozdíl od nás od roku 1830,“ uvádí his-
torický kontext. Podle kardinála se teprve uvidí, kam 
církev se současným papežem půjde dál. V nejbližší 
době zřejmě bude směřovat k decentralizaci, refor-
mě církevního soudnictví a větší spolupráci biskupů. 

             -mai-

4. Nepřemýšlej dopředu, co odpovíš, ale věnuj dotyč-
nému plnou pozornost. 

5. Pohled z ptačí perspektivy: využij nadhled, který 
nad problémem druhého máš.

6. Nezapomeň „brousit sekeru“, tedy připrav se na 
rozhovor krátkou modlitbou.

7. Běž do toho s vědomím, že maximálně nepomů-
žeš. V nejhorším případě tvoje snaha vyjde nazmar, 
ale raději to zkus, než nechej být. Můžeš být totiž 
jediný, komu se s tím dotyčný svěří.                -mak-



LETEM DISKEM

Vzadu v sále je připravený prou-
těný koš, který se přinášel v ne-
děli při večerní modlitbě. 

Do něj vkládejte své modlitby, díky, chvály a pros-
by, které budou při závěrečné adoraci svěřeny 
Pánu. 

Nejprve na člověka: 

• očima rozumu (filozofie) – pondělí 

• očima víry (Bible, teologie) – úterý

• očima psychologie – středa

Vztahy žijeme především v rodině – čtvrtek 

Vztahy žijeme také v církvi – pátek

A večerní doplnění: 

• vztah k Bohu – pondělí 

• vztahy vyžadují smíření (se sebou, s druhými, 
s Bohem) – středa

„VÍRA A ROZUM jsou jako dvě křídla, 
jimiž se lidský duch pozvedá k nazírání 
pravdy.“ sv. Jan Pavel II. 

Jak na CSA ostříme na vztahy

NA OBZORU

VYZVA

Díky vám, přátelé!

Díky vám mohu poznávat další střípky velké mozaiky 
zvané svět. 

Díky vám ke mně mluví Kristus skrytý ve vašich oso-
bách. 

Díky vám mohu rozšiřovat své srdce o nové vztahy. 

Díky vám mohu diskutovat a tříbit si své názory. 

Díky vám mohu obohatit své znalosti a prohloubit 
své poznání. 

Díky vám se mohu dozvídat cizí zvyky, a jak to fun-
guje jinde. 

Díky vám mohu tolik získat… 

Proto

Díky vám, přátelé!

                                           -kač-

„Ja jsem tady za Trest“ 

(animátor za farnost Třešť)
zdroj :http://www.tyden.cz

Bětka: Otče, aby nebylo o jednoho kapucína 
míň…

P. Eliáš: To by mohlo být – já jsem totiž
františkán.
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