
Představ si, že se někde ztratíš – třeba 
v hustém lese. Večer, nikde nikdo. Znáš 
ten pocit, kdy nevíš kudy kam, máš strach 
a nemáš nikoho vedle sebe? Možná pak lépe pochopíš po-
dobenství o milosrdném samaritánovi (Lk 10,30–37). Právě 
dnes ti Ježíš říká, kdo je tvůj bližní – ten, kdo dokáže v pra-
vé chvíli nesobecky pomoci, z lásky se pro tebe obětovat, 
kdo je ti na blízku, když zrov- na něco potřebuješ. 
Ten, kdo zná vlídné slovo, když je ti nejhůř. 
Ale i ten, kdo se s tebou dokáže 
opravdově ra- dovat. Existuje 
ve tvém ži- votě někdo 
takový, aby tě měl takhle 
rád? Ano. Je to Ježíš! On je 
člověku tím nejlepším bližním.

Každý člověk je jeho obrazem. Proto i ty 
máš být takovým bližním pro druhé kolem sebe 
– a to nejen v Třešti. Právě ty máš druhé kolem sebe ne-
sobecky vyvést z jejich lesa smutku, beznaděje, obětovat se 
pro ně, být jim nablízku. Právě na tvůj úsměv někdo čeká, 
na vlídná slova, na porozumění, protože ostatní se tomu 
třeba vyhnou. I ty jdeš svou cestu z Jeruzaléma do Jericha, 
kde můžeš být pro druhé tím opravdovým bližním – milo-
srdným samaritánem. Druzí čekají právě na tebe. A tak jdi 
a stejně jednej i ty! Uvědom si, že nikdo není ostrov.

bohoslovec pražské arcidiecéze Václav Revenda z Úklidu

Temperamentní 
italská kráska ne-
milosrdně láme 
jedno mužské 
srdce za druhým.  
Zatím poslední 
obětí se stal Gio-
vanni, který pro 
ženu svého srdce 
složil dokonce pí-
seň. I přes nátlak 
své konzervativní 

rodiny Pina Suriano zatím jeho nabídce 
k sňatku odolává.

„Je takovou, nechci říct hvězdou… Je tvrdo-
hlavá, ale zároveň velmi srdečná,“ charakteri-
zuje Pinu její matka. „Na Pině mě fascinuje její 
nadšení, ta energie, co z ní úplně září. Pořád 
dělá něco pro druhé,“ netají svůj obdiv zami-
lovaný Giovanni. 

Pinině rodině se mladík velmi zamlouvá. „Je 
to dobrá partie. Hezký pár by to byl,“ libuje 
si matka. Energická diva však plány na svat-
bu jednoznačně odmítá, i když se netají svými 
sympatiemi k mladému muži: „Myslím, že mě 
má opravdu rád. Kdybych se chtěla vdávat, 
samozřejmě by Giovanni byl ten nejlepší. Ale 
cítím, že mě Pán volá jinam,“ vysvětluje Pina 
své rozhodnutí.

„Jsem z ní trochu nešťastná. Myslím, že už má 
nejvyšší čas na vdavky,“ neskrývá svoje obavy 
matka. Pininy plány jsou však diametrálně od-
lišné. „Uvažovala jsem o klášteru, ale je na mě 
přece jen příliš uzavřený. Nejvíc by se mi líbila 
cesta zůstat svobodná a věnovat se mládeži,“ 
předestírá Pina své záměry. „Ale Giovannimu 
to asi zlomí srdce,“ uzavírá své zamyšlení.

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

Autor dnešní hlášky je Ondra-elbel.

Zlomila mu srdce

časopis CSA Třešť 2014
3. vydání 20. 8. 

cena 2 Kč

BOJ O SVATOST DUCHOVNI KOTVA

FOTO DNE

  

Ve válce jsem viděl
i horší věci.



Každý jednou umře, 
ale tím to nekončí, říká Oskar

Salvy smíchu u diváků střídalo rozbušené srdce a slzy 
na krajíčku. Náročné a dechberoucí dialogy mezi 
Oskarem a babi Růžou – dvěma jedinými herci vče-
rejšího představení Oskar a rů-
žová paní – nenudily ani jedinou 
minutu celého představení. A své-
rázné dopisy od mladého, ale ni-
koliv naivního pacienta směrem 
k Bohu rozhodně také ne. 

Téma umírání v podání rakovinou nemocného dese-
tiletého chlapce a jeho věrné sedmdesátileté pečo-
vatelky rezonovalo sálem ještě notnou chvíli poté, co 
diváci vestoje poděkovali hercům za jedinečný výkon. 
„Děsíme se chvíle, kdy toho Oskara budeme muset 
opustit. Pro nás je to živá voda,“ popisuje herečka 
Martina Eliášová, co jim samotným představení dává. 
„Strašně nás to pořád baví, je to krásný text,“ dopl-
ňuje k poznámce, že hru hrají už déle než sedm let. 

„Chceme hrát, dokud to půjde,“ dodává její kolega 
Jan Sklenář.

Silný okamžik pro herečku nastal hned při zkouškách 
hry, protože jí krátce předtím zemřela maminka. „Ač-
koli už jsem byla dost stará, bylo to moje první tako-
vé hodně osobní setkání se smrtí. Tu poslední scénu 
jsem proto pořád odkládala ke zkoušce až na jindy,“ 
komentuje Martina Eliášová emotivní závěr hry.

„Je strašně hezké dávat lidem, 
co jim ta hra dává. Prožívat to 
s nimi,“ shrnuje Sklenář. „Je  
to nejzásadnější práce, kterou 
jsem v životě potkal.“ Představení 
oba herce neposouvá jen lidsky 

a ve vzájemném přátelství, ale i profesně. „U režisé-
ra Ivana jsem vystudoval druhou vysokou školu, co 
se herectví týče,“ popisuje herec ztvárňující malého 
„plešouna,“ jak Oskarovi v nemocnici přezdívali. 

Mezi veřejností dnes již kultovní představení hrají na 
přání kdekoliv. „Doslova od sklepů po chrámy. Jed-
nou jsme skutečně hráli ve sklepních sutinách, lidé 
seděli na cihlách,“ vzpomíná s úsměvem Eliášová. 
„Přišli bezvadní lidé, bylo to úžasné představení,“ 
dodává. A připojuje, že nadšením a otevřeností je 
překvapilo i animátorské publikum v Třešti. „Jsme 
strašně rádi za takové diváky, jako jste vy, kteří tak 
spontánně reagují. Ta bouře aplausu na konci byla 
jako když uhodí hrom,“ děkují babi Růži i Oskar, pro 
které to bylo první představení poté, co jim zemřel 
režisér. „Já umřu jako první,“ pevným hlasem oznámil 
desetiletý pacient při představení. „Ale Bože díky, že 
jsi za mnou přišel. V naprosto správný čas,“ uzavřel 
společný dialog.

-mai-

„Je to nejzásadnější 
práce, kterou jsem 
v životě potkal “

REPORTÁZ

Dnes ráno jsem se vyděsil až k smrti. Ležím si na 
pláži, odpočívám a sbírám síly, abych se mohl po-
rozhlédnout po svém novém panství. Najednou 
spatřím na obzoru malý obláček. Bál jsem se, že 
přichází opět nějaká bouře. Obláček roste, zvětšuje 
se stále rychleji a míří mým směrem. Chci volat na 
poplach; vidím, že pod obláčkem pluje loď. Katas-
trofa! Někdo objeví můj ráj, nabourá se do mého 
soukromí, nebo mě, jaká hrůza, zachrání! Naštěstí 

20. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA však loď brzy mizí za obzorem a já zůstávám bez 
povšimnutí. Můžu si teď v klidu prohlédnout svůj 
ostrov.

První průzkumná výprava dopadla nad očekávání 
dobře, přinesla však určité zklamání. Nebezpečí mi 
tu, zdá se, opravdu nehrozí. Zklamán jsem z toho, 
že je ostrov menší, než jsem čekal. K jídlu jsou tu 
všehovšudy jen banány, ne pěstěné hypermarketo-
vé, ale divoké a plné semínek. Nemám ani zubní 
kartáček, abych se jich zbavil. Aspoň už rozumím 
tomu, co to znamená mít něčeho plné zuby. Opice 
se někde schovává a čeká na novou příležitost, tak-
že jsem zase sám.                                         -han-



5 rad jak se správně
vyzpovídat

Služba druhým: Klíště, zpěv, slzy i smích

TIP

Taky se nerad/a zpovídáš? Aby se pro tebe svátost 
smíření stala svátostí radosti, využij tipy otce Jiřího 
Paseky na pravidelnou hygienu duše: „Svátost smíře-
ní má sloužit ke zkvalitnění života. Bůh nám nabízí 
novou šanci. Hřích vždycky jen bere, nikdy nedává. 
Hřích je skutečnost, která mě vzdaluje od Boha,“ po-
pisuje. „Svátost smíření je jako GPS – vlídným a las-
kavým hlasem nás Bůh vždycky vrací na správnou 
cestu,“ názorně vysvětluje účinky svátosti a přidává 
následující rady.

1. Zamysli se, kam chceš v životě dojít, kam směřuješ.

2. Přemýšlej, co tě nejvíc přitahuje k Bohu?

3. Jdi ke kořeni hříchu, neklouzej po povrchu.

4. Měj stálého zpovědníka, ale občas běž i k jinému. 
Bůh tě skrze něj může oslovit jinak.

5. Předsevzetí má vždycky smysl – stačí maličkost.

-mak-

Využij pestrobarevné čajové sáčky a vyrob z nich krásné 
dárky pro sebe a své bližní. Šanci máš podruhé ve čtvrtek 
odpoledne.  

Biblické tance chválí Pána pohybem. Společný dík Bohu 
ladně vzdali animátoři včera na workshopu.

To vše zažila dvacítka animátorů, která ve volném 
čase navštívila domov pro seniory v Telči. Rychle 
a skvěle nacvičená scénka Klíště se hercům opravdu 
povedla, zvládli reagovat i na podněty z publika. Po 
společném zpěvu lidovek se rozproudil hovor mezi 
mladými a seniory. Chcete se také zapojit do služby 
druhým? Příležitost máte znovu ve čtvrtek odpole-
dne. Více informací najdete v brožuře na straně 59, 
reportáž z celého odpoledne si přečtěte na webu 
setkání csa2014.signaly.cz. 

             -han-



LETEM DISKEM

Chcete se společně pobavit, neformálněji po-
znat nebo si zkrátit dlouhou chvíli na víkendo-
vé chatě? Zařaďte do programu hry na míru 
právě pro své spolčo. Skvělé tipy nabízí na-
příklad web hranostaj.cz, kde si můžeš vybrat 
hru podle délky, libovolného počtu hráčů, ča-
sové náročnosti přípravy, herního charakteru 
i prostředí, ve kterém ji chcete hrát. 

-mai-

Tipy na hry pro spolčo

NA OBZORU

Nikdo není ostrov?!?

Vážím si sám sebe? Jak se 
tvoří a čím je ovlivněna moje osobní víra? 
Co dělá ženu ženou a muže mužem? Má Bůh 
jen mužské, nebo i ženské prvky? Co je to oby-
čejnost a jak vypadá neobyčejný člověk? 

Na tyto a podobné otázky si včera odpovídali účast-
níci diskuzních skupinek. Rozpředly se zajímavé 
a velmi osobní rozhovory. Nosným tématem byla 
cena člověka, a to jak ve vztahu od člověka k Bohu, 
tak od Boha k člověku, ale i od člověka k ostatním 
lidem… 

Nesmírně poutavým diskuzním příspěvkem se mi 
v dnešní době, zaměřené na vlastní já, zdál postřeh, 
že nejkrásnějším smyslem a naplněním života je prá-
ce pro druhé. 

Diskuze byla moc pěkná. Pomohla mi lépe pochopit 
přednášku, hlouběji se o ní zamyslet a uspořádat si 
vlastní názory. Děkuji vám všem za ni.  Já sama jsem 
při ní objevila mnoho krásných, přínosných a nových 
věcí.                                                               -kač-
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POCASI

• Děkujeme, že k nám taháte (někdy skoro i nási-
lím) své kamarády k autorizaci. Klidně pokračuj-
te, pár poukazů do kavárny Sychar ještě máme.

• Pokračuje také soutěž o věcné ceny pro ty, kte-
ří se vyfotí se signaláckou Kartonkou (najdete 
ji někde přilepenou k židli, nelze přehlédnout :) 
Fotky posílejte do čtvrtečního večera. 

• Na stánku Signály point přibyla akce Náušnice 
k triku zdarma a 2+1 zdarma. Členové našeho 
sdružení a Klubu přátel dostanou výraznou slevu.

• Už vás k nám přišlo dost, ale zdaleka ne všichni. 
Každý animátor by měl být na signálech nebo by 
je měl alespoň dobře znát. Přijďte, potřebujeme 
vaši pomoc! 

Signály point na CSA

SIGNALY

Už se ti to stalo? Potkal jsi člověka, mrkli jste na 
sebe, nebo se i pozdravili, řekli si jen pár slov a měl 
jsi pocit, že toho člověka znáš od malička? Potkal jsi 
člověka, který je ti přirozeně sympatický a říkáš si: to 
by bylo super se s takovým člověkem víc seznámit, 
pokecat, někam vyrazit…

Každý z nás prožíváme svoje komplexy a zranění 
nebo i svoji povahu. Všechno se to cpe ven při setká-
vání s lidmi, v běžné komunikaci, jednoduše v našem 
jednání. Osobně jsem člověk introvertní a v životě 
jsem potkal mnoho lidí, u kterých jsem si říkal: jo, 
to by bylo super se s takovým člověkem dát do řeči, 
prožít něco, řekněme dobrodružného. Většinou to 
ale zůstalo u toho, hm, bylo by to super.

Věřím, že i tady na setkání jste potkali někoho, na 
koho platí ta slova, „jako bych ho/ji znal/a od ma-
lička.“ Prosím, neboj se ho/jí oslovit. A možná zrov-
na těmi slovy: „Hele, připadá mi jako bychom se už 
někde potkali…“ Muže to být jedinečná šance se 
s takovým člověkem potkat. Zůstat na opuštěném 
ostrově bez přátelství na celý život by byla opravdu 
škoda.                                                          -o. je.-

ZAMYSLENI


