
Ach ty děti. :( Někdo prohlásí: „Děcka? To 
je ale bída!“ Jsou uřvaný, zvědavý, poděla-
ný, nesamostatný, nechápající, infantilní… 
Ale je to fakt taková bída?

„Takovým patří Boží království.“ (Mk 10,14) Ten verš mám 
moc rád a velmi mě oslovuje. Zrovna v tuto neděli jsme ho 
četli na křtu malého dítěte. 

Malé děti. Okolo tu běhá Jo- sefka nebo Ester-
ka, a jejich radostné oči a bezprostřední 
otázky pronika- jí do morku 
kosti. Zažili jste někdy 
upřímnou a nebe oteví-
rající modlitbu dítěte?

Ježíš má nádher- ný vztah k  dětem, 
jak to můžeme číst ve verši 16: „Objímal je, 
vkládal na ně ruce a žehnal jim.“ A korunou toho 
všeho je, že Ježíš tyto děti dává všem těm dospělým za 
vzor. To je fakt hustý. Příklad těchto maličkých je v jejich 
naprosté otevřenosti a důvěře, se kterou přijímají ty, kteří 
jim prokazují lásku. 

Milí Boží přátelé, Ježíš nás miluje nekonečnou láskou, proto 
se nebojme odpovědět prostou, ale také silnou vírou, ne-
boť takovým patří Boží království.

Juris od Ubytovatelů

Romantický příběh 
jejich lásky obletěl 
celý svět. Křehká 
Zita a distingova-
ný Karel předsta-
vují na veřejnosti 
dokonalý pár. Jaké 
tajemství se však 
skrývá za dveřmi 
císařské rezidence?

„Znali jsme se od dět-
ství. Seznámili jsme 
se shodou okolnos-

tí v nemocnici,“ vzpomíná Zita na počátky 
vztahu s císařem. „Poprvé se Karel vyjádřil na 
lovu, kdy mi položil jednoho tetřeva k nohám 
a zeptal se mě, zda bych si ho chtěla vzít,“ 
prozrazuje. 

Zatěžkávací zkouškou prošel jejich vztah za 
světové války. „S armádou jsem navštívil bo-
jová místa. Viděl jsem, jak ve válce umírají lidé, 
jak se pošlapává lidská důstojnost,“ přibližuje 
Karel hrůzy bojů. „Během těžkých chvil jsem 
žil z korespondence s mou Zitou,“ netají 
se císař slabostí pro manželku, s níž se radí 
o všech politických rozhodnutích. Zlé jazyky 
u dvora proto dokonce tvrdí, že císař je „pod 
pantoflem.“

 Přestože Zita působí velmi něžně, neváhala 
se císaře veřejně zastat, když ho média napad-
la pro jeho pacifistické postoje: „Nesnáším, 
když někdo mluví o válce a utrpení, když vál-
ku a utrpení nikdy nezažil.“ Na to její manžel 
láskyplně dodává: „Zita je pro mě oporou, ať 
jsme spolu, nebo odloučeni. Společně si po-
máháme k tomu, abychom byli lepší, abychom 
žili dobrý život s Pánem.“

-mak-
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„Hustý! Neboj, 
nechám si to 
pro sebe...“

„To určitě, 
večer to bude

v telce…“



Dostaly jsme od Boha
stonásobek

„Každý s nimi chce mluvit,“ varuje mě Dáda, která 
má na starosti skupinku z hnutí Fokolare. Vstupuje-
me do kavárny, od stolu se na nás usmívá Christina 
Wang z Malajsie a Cris Dile-
tta z Brazílie. Přijely kvůli nám, 
účastníkům Celostátního se-
tkání animátorů. Poslouchám 
příjemnou italštinu, které ro-
zumím díky překladatelkám. 
Ty občas začnou mluvit italsky i na mě, na což je upo-
zorní Christinin a Crisin smích.

Obě nyní žijí v Itálii, kde se v Lopianu účastní forma-
ce fokolarínek. Dopoledne se vzdělávají a odpoledne 
pracují, Christina třeba řeže střihy z obrovských rolí 
látky. Zprvu se bála, že přijde o prsty, studovala totiž 
hru na klavír. „V Lopianu jsem pochopila, že ta vášeň 

pro muziku není moje. Předtím jsem hudbu dělala jen 
pro sebe, žila jí, hrála v různých skupinách. Ale tento 
dar jsem dostala od Boha, takže ho musím odevzdat 
jemu.“ Po dvou týdnech pobytu Christinu požádali, 
zda by nemohla doprovodit místní sbor. Mohla tak 
hrát na drahý klavír světové značky, o kterém se jí 
nikdy ani nesnilo.

Cris vystudovala právnickou školu. V Brazílii nechala 
započatou kariéru advo-
kátky, rodinu i přítele. Přes 
Skype ji maminka ujišťova-
la, jak je šťastná, že se její 
dcera rozhodla zasvětit 
svůj život Bohu. „Nečeka-

la jsem, že bych už za týden poté s maminkou mluvit 
nemohla,“ hovoří klidně o smrti člověka, který je jí 
i nyní velice blízký. „Nebyla jsem ani na pohřbu, ten 
se totiž v Brazílii dělá hned druhý den,“ vzpomíná. 
„S rodinou mám teď mnohem hlubší vztahy. Dostaly 
jsme od Boha stonásobek – rodiny všech z naší sku-
piny (v Lopianu žijí fokolarinky v malých skupinách 
asi po osmi lidech – pozn. red.) nás považují za své 
dcery.“

„Po skončení formace jsme připravené jít do které-
koli části světa,“ shodují se. O České republice tvrdí, 
že jim ukradla srdce. „Mohla bych tady žít,“ uzavírá 
Christina.                                                      -han-

„Po skončení formace 
jsme připravené jít do
kterékoli části světa.“

REPORTAZ

Rozhodl jsem se, že zeď kolem ostrova neposta-
vím, přestože se mi pořád mezi lidi moc nechce. 
Místo zdi si proto zbuduji nějaké přístřeší, co kdy-
by zase přišel déšť? Začínám nosit naplavené dřevo 
na jednu hromadu, z lián se pokouším splétat pro-
vazy. Po celém odpoledni dřiny se tak zahrabávám 
pod naplaveniny, jejichž stav se od počátku práce 
prakticky nezměnil. Usínám s odhodláním: Zítra se 

Pro animátory si Cris s Christinou připravily tan-
ce z různých koutů Brazílie. Těšit se dnes odpole-
dne můžete třeba na sambu nebo na frevo, který 
se obvykle tančí s deštníkem.

Laďa se ukládá ke spánku: „Kluci, musím uložit bratra osla, jinak bude zítřek pod bratra psa.“

P. Jenda Balík na část přípravného týmu: „Neseďte tak vzadu, jste jak katolíci.“

21. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA do díla pustím znovu! Oproti očekávání se probou-
zím příliš brzy, je teprve podvečer.

Nerad to přiznávám, ale před půlnocí jsem na pláži 
navršil hranici z naplaveného dřeva (hádáte správ-
ně, jde stále o tu jedinou hromadu, ze které jsem 
si dnes chtěl původně stavět přístřešek) . Kdyby jel 
zase náhodou někdo okolo, utíkám pro sirky! Jo, to 
bude vlastně další problém. Žádní lidé, žádná civi-
lizace, žádné sirky. To ale nemění nic na tom, že mi 
nechybí moje farnost. Až se znovu nalodím, popluju 
do Austrálie, do Ameriky nebo do Afriky.

-han-



Volbu povolání za nás 
nikdo nevyřeší

Jak nemanipulovat a přitom 
vyjádřit své potřeby

Chvalme ostatní. Je to důležité

Co dělat pro to, aby člověk poznal své životní povo-
lání, se v odpolední přednášce snažili nalézt diecézní 
kněz, bohoslovec a řeholní sestra. Důraz kladli na 
modlitbu k Duchu svatému, schopnost mít „ušaté” 
srdce, které miluje Pána, a v tichu i klidu mu naslou-
chá. A na nalezení důvěryhodné duchovní osoby, s níž 
budeme hledat odpovědi na své otázky. Je také vhod-
né účastnit se duchovní obnovy nebo vykonat pouť.

Nikdo za nás tuto zásadní věc nevyřeší, musíme na 
ni přijít sami. Vždyť jde přece o náš život, my sami 
jsme za něj zodpovědní. Buďme však v klidu – u Hos-
podina neexistuje větší a menší povolání. Povolání 
řeholnice vstávající v noci na modlitby není nikterak 
větší než povolání maminky bdící v noci u postýlky 
svého děťátka. 

Takže: Neboj se a odvaž se! Zavaž se slibem lásky 
k Tomu, k tomu, k té. Neboj se udělat rozhodný krok. 
Ať jednou nedopadneš jako hladový osel mezi ku-
pami sena: protože se neuměl rozhodnout, do které 
z nich se pustit, uprostřed hojnosti chcípl hlady.  

s. Dagmar

Věděli jste, že verbální komunikace tvoří pouze 7 % 
vašeho projevu? O tom, co prozradí váš postoj, gesta 
i mimika a jak s nimi zacházet, nebo jak se vypořádat 
s obyčejnou trémou, vysvětlovala na workshopu Ma-
rie Nováková. 

„Komunikace není cíl, ale nástroj ke vztahu,“ začala 
lektorka. „Komunikace je tak originální a osobitá, jako 
je každý člověk,“ pokračovala a svůj výklad prováze-
la názornými ukázkami z různých situací.  Některé 

Tísníme se v malém pokoji, sedíme, kde se dá. Řeč 
je o sebedůvěře. „Hodně důležité je chválit ostat-
ní, zvlášť dospívající to potřebují,“ dozvídáme se od 
přednášející Hany Imlaufové. Nemáme se bát přiznat 
si jak své klady, tak zápory. A to i před ostatními, což 
si za chvíli zkoušíme v praxi. Každý vstává a sebejistě 
(obě nohy na zemi, ruce podél těla, pohled směřující 
do publika) sděluje ostatním tři věci, ve kterých je 
dobrý. Hanka nás celou dobu nechává zapojovat se 
do diskuze. Přesto nakonec říká, že mluvila víc, než 
chtěla. To ale nikomu nevadí, všichni odcházíme po-
vzbuzení s úsměvem na tváři. „Karel Habsburský je 
můj syn. Proto jsem ráno říkala, že je podobný mému 
muži zamlada,“ prozrazuje závěrem.

-han-

V TEMPU z nich jsme sami vyzkoušeli. Poté prozradila užitečné 
rady, například pro komunikaci ženy s mužem, nebo 
jak nemanipulativně vyjádřit svoje potřeby:

1. Popíšu situaci, co se stalo.

2. Co si o tom myslím (rozum).

3. Co cítím (emoce).

4. Co s tím chci dělat já.

5. Co očekávám od něj.

Jak nemanipulovat:

• Přání: Budu mít radost, když…

• Prosba: Prosím dohlédni, aby…

• Příkaz: Je nutné, abys…

„Máme právo dělat chyby. Neberme se tak vážně – 
máme přece humor!“ uzavřela Nováková svoji před-
nášku.                                                            

-mak-



LETEM DISKEM

Obchod U Trosečníka upozor-
ňuje na speciální ceny vybraných 
titulů výhradně pro CSA!

Youcat – katechismus 160,-

Youcat – modlitební 152,-

Youcat – biřmování 120,- 

Youcat – svátost smíření 60,- 

Jste nadějí církve 150,- 

Inspiromat 20,- 

Máš na víc 80,- 

Naplněný život 50,- 

Potřebuješ načerpat inspiraci z některé oblas-
ti vědění – umění, technologií, vědy či nábo-
ženství? Mrkni na www.ted.com, kde najdeš 
zdarma přístupné přednášky předních odbor-
níků z celého světa (české titulky k dispozici) 
a vybereš z mnoha témat. Tyto „talky“ se vy-
značují atraktivní formou a stručným podáním 
– skvělé myšlenky se tak dozvíš do dvaceti 
minut.                                                   -mai-

NA OBZORU

OHLASKY

Já a ingredience na vaření 
(mé) osobnosti  

Dcera, sestra, vnučka, studentka, animátorka, slečna, 
kytaristka, člověk, který má rád ruční práce, piják ze-
leného čaje, řidička, pacientka, kamarádka, sportov-
kyně, nadšená čtenářka sci-fi, spolužačka, kuchařka, 
cholerička, kmotra i kmotřenka… 

Co všechno mě definuje jako člověka? Kdo jsem, čím 
jsem a kým jsem? A čím je to popsáno? Mými vztahy 
s okolím, vztahy příbuzenskými, kamarádskými, mými 
vlastnostmi a dovednostmi, ale i zaměřením. Dnes 
jsme si ve skupince povídali o faktorech určujících 
naši osobnost, o našich vzorech, ať už to jsou naši 

rodiče, kamarádi, světci, vedoucí, kněží či známé 
osobnosti. A o tom, kdo je to zralý a dospělý člověk. 
Co mne odlišuje od ostatních a co mě s nimi naopak 
spojuje. 

Co obdivují ženy na mužích? Mají rády, když jim 
pomůžou dát kufr do úložného prostoru ve vlaku? 
Nádherná diskuze odkrývala pohledy ostatních tře-
ba na to, že žena nemusí umývat nádobí, vařit a uklí-
zet, a přesto může vytvářet domov. Domov plný její 
lásky, pozornosti a něžnosti. A že se může opírat 
o svého muže i v případě, i když není zrovna tech-
nický typ. A to i přesto, že my sami (diskutující) se 
těmto úlohám nijak nebráníme, ani nám nepřipadají 
ponižující.                                                             -kač-
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POCASI

Mluvme o závažnosti války

Asi stovka animátorů a obyvatel Třešti se ve stře-
du odpoledne společně pomodlila za padlé v prv-
ní světové válce u třešťského pomníku. „Nedávno 
uplynulo stoleté výročí začátku první světové války. 
Je dobře, aby se o tom mluvilo i mezi mladými,“ vy-
světlil organizátor pietní akce Stanislav Beran. Půlho-
dinovou pobožnost vedl biskup Pavel Posád, který 
v  Třešti rok působil. „Jsme tu, abychom se modlili za 
příliv lásky, za mír,“ řekl během obřadu biskup Posád. 
„Podobná setkání se konají po celé vlasti, není to nic 
výjimečného,“ dodal. „Uvědomuji si závažnost války, 
přijde mi dobré se pomodlit za její oběti,“ sdělila 
animátorka Lenka.                                           -han-
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