
Kdo plní vůli nebeského Otce…

Jaká je Otcova vůle? Abychom věřili v jeho 
Syna, přijali ho za svého Pána a Spasitele. Aby-
chom ho milovali. Abychom se v něj doslova „oblékli“ (srov. 
Gal 3,26–27, to si najděte, stojí to za to). Pak v nás Otec pozná 
svoje děti.

…to je můj bratr i sestra… 

Být Ježíšovým mladším „sou- rozencem“ je 
vyloženě luxusní záleži- tost. Znamená 
to být právoplat- ným členem 
Boží rodiny. Dává nám to prá-
vo nazývat Boha „ O t č e “ , 
zcela se spolehnout na to, že On se 
postará a má všech- no ve svých rukách. 
Tedy: hlavně nás. Z jeho náruče nás nikdo a nic 
nemůže vytrhnout. 

Víte, na co se strašně těším? Až jednou zemřu a stanu před 
Božím trůnem a ozve se mocný, a přitom laskavý a hrdý hlas: 
„To je můj milovaný syn!“ To si moc přeji. Každým koutkem 
svého srdce. 

…i matka… 

S tou matkou si fakt nevím rady. Jen si pěkně potrapte hlavičku. 
Třeba na něco přijdete. A pak mi to nezapomeňte říct, jo? :-)

P. Karel Skočovský

Před časem se 
ocitl bez pro-
středků na uli-
ci. Dnes však 
mladý muž 
dává autogra-
my a má stov-
ky fanynek po 
celé zemi. Po-
chopení našel 
František také 
u biskupa.

Vyrůstal v rodině zámožného obchod-
níka. „Měl jsem rád hezké oblečení. 
Lpěl jsem na tom, jak vypadám, abych 
se líbil ženám,“ přiznává sebekriticky. 
Vedl bouřlivý život ve víru zábavy, zlom 
však přišel po jednom snu: „Slyšel jsem 
hlas… Teď už vím, že to byl Bůh.“ 

Jednoho dne proto rozdal zboží z otco-
va obchodu, ten však situaci psychicky 
nezvládl a syna z domu vyhodil. 

„Skončil jsem až na ulici. Bylo to zajíma-
vé, lidi za mnou začali chodit a ptát se, 
jak žiju,“ popisuje mladík, který se dostal 
až k biskupovi. 

„Odevzdal jsem mu svoje šaty a řekl 
jsem, že jdu sloužit svému Otci v nebe-
sích,“ vzal to František radikálně. „Tím 
ze mne všechno spadlo – šaty i veške-
rý vztah k tomu majetku. Věděl jsem, že 
teď budu šťastný, když budu chudý před 
Kristem,“ líčí plachý muž svůj přerod. 
„Biskup mě nejdřív pokáral, ale pak po-
chopil, že to myslím vážně. Že se chci 
vzdát bohatství a nastoupit cestu chu-
doby. Nakonec mi požehnal.“        -mak-

Své hlášky pište na facebook CSA nebo na signály.

Autor dnešní hlášky je Prokop Štěpánek.

Otec ho vyrazil 
z domu
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FOTO DNE

„Tak
všudypřítomný.

Já mu dám,
rošťákovi…“



Písně vznikají spontánně

Peťa Čížová není zvyklá poskytovat rozhovory 
o  Adorare, přestože je zakládající členkou této 
schóly. Hovořit s Bohem ale umí, a to třeba skrze 
písně, které už pro Adorare 
složila.

Kdy skupina Adorare 
vznikla, a jak získala svůj 
název?

Vznikli jsme v polovině 90. let jako dětská schó-
la. Později se z toho vytvořila asi 15členná skupina, 

která se v roce 2006 
zúčastnila v sousední 
farnosti Brumov-Byl-
nice festivalu Hradní 
tóny. A protože jsme 
začínali na páteč-
ních adoracích ve 
študlovském kostelí-
ku, dali jsme si název 
Adorare.

Kolik je vás dnes 
a jaké máte ná-
strojové obsazení?

V současnosti má 
Adorare asi 35–40 
členů. Většina pochá-

zí z farnosti Valašské Klobouky, ale máme také členy 
z okolních farností. Nástrojové obsazení tvoří bicí, 
baskytara, akustická a elektrická kytara, klávesy, hous-
le, flétny a trubka. Občas máme i hosty na saxofon 
nebo jiné nástroje.

Která z akcí, na které jste hráli, pro vás byla 
nejdůležitější?

Určitě CSM ve Žďáru nad Sázavou v roce 2012, kde 

jsme hráli ještě s kapelami VeKa a KaPři. Ale zlomo-
vým bodem pro nás bylo CSA v Kroměříži v roce 
2010, které jsme doprovázeli celý týden sami.

Jaké typy písniček máte v repertoáru?

Zaměřujeme se hlavně na vlastní tvorbu. Hrajeme 
i klasické hosanovky, kterým dáváme vlastní aranže.

Peťo, sama jsi autorkou řady písní – jak taková 
písnička vzniká?

Většinou spontánně – tak, 
že jsem si vzala kytaru 
nebo si sedla ke klávesám 
a hrála třeba chválové pís-
ničky. Pak jsem zjistila, že 

už nehraju cizí píseň, ale že se mi v hlavě začíná vytvá-
řet moje vlastní melodie. Ta vzniká zároveň s textem, 
který později dokončím. Nebo se mi stalo, že jsem 
vzala Písmo a otevřela úryvek, sedla ke klávesám 
a  najednou se mi začala tvořit melodie. Text už pak 
není třeba domýšlet, protože v Písmu je to všechno.

Kolik takových písniček máš a jaký je váš nej-
větší hit?

Napsala jsem kolem 20–25 písniček. Máme zkuše-
nost, že lidi nejvíc oslovují texty z Bible. Hodně nás 
překvapilo, když se před čtyřmi lety na CSA v Kro-
měříži naším největším hitem stala písnička Ať tě, 
Hospodine, velebí národy, ke které jsem složila hud-
bu. Nečekala jsem, že by se tak mohla ujmout. V ref-
rénu má čtyři akordy. Je vidět, že Boží slovo oslovuje 
samo o  sobě.

Kde vaše písničky najdeme?

V minulém roce vyšel zpěvník, který zahrnuje písnič-
ky ze všech našich CD. První nahrávka z roku 2007 
se jmenuje Voláme k tobě, pak jsme v roce 2010 vy-
dali CD s názvem V otázkách a v roce 2013 Nech se 
vést – to je naše aktuální, které teď nejvíc prezentu-
jeme na koncertech.

-mak-

„Nehraju cizí píseň, ale v hlavě
se mi začíná vytvářet moje

vlastní melodie.“

ROZHOVOR



6 tipů pro lepší fotky Přijďte na své diecézní 
setkání!

Akce bez fotodokumentace dnes skoro jakoby ne-
proběhla. Akce s ošklivými fotkami skoro jakoby 
byla ne zcela povedená. Jak se takového neúspěchu 
vyvarovat a fotit lépe radil během úterního a čtvr-
tečního workshopu Jenda Hudáč. Nezůstalo ale jen 
u tipů, účastníci v druhé polovině workshopu dostali 
do rukou foťáky a rozběhli se zaznamenat atmosféru 
setkání. Fotili účastníky i květiny v arboretu. A co by 
si rád vyfotil Jenda? „Asi mne nejvíce láká fotka noční 
oblohy na dlouhou expozici třeba s kapličkou.“

A jaké jsou tedy Jendovy tipy na lepší fotografie?

1. Neumisťuj objekty/lidi, co fotíš, do středu fotky.

2. Osobu do fotky umísti tak, aby se dívala do jejího 
prostoru a ne ven z ní.

3. Trochu natočený foťák při focení = akčnější a dy-
namičtější fotka.

4. Ostři na oči!

5. Nefoť proti sluníčku (tedy pokud zrovna nechceš 
vyfotit siluetu).

6. Selfíčko v zrcadle nefoť s bleskem ;-).              -JK-

REPORTAZ

Ta opice! Už druhý den se neobjevuje. 
Ach jo. Zřejmě jsem se připravil o jedinou možnost 
komunikace široko daleko. Koušu si nehty netrpě-
livostí, loď pořád nikde. Vylezl jsem na tu palmu, 
co roste nejblíž pobřeží. Hlava mě bolí od slunce, 
nahoře se držím jen silou vůle. Navíc jsem stále ješ-
tě nevyřešil problém se sirkami. Pokud vůbec ještě 
nějaká loď připluje, nebudu jí moci dát znamení. 

22. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA Kdyby tady tak byl Ondra, co umí rozdělat oheň 
vrtěním dřívka, nebo Helča, která hraje na kytaru 
tak krásně, že člověk zapomene na všechno… Proč 
jsem jenom utíkal z naší farnosti? Jsem ztracený, 
dal bych cokoli za přítomnost jakéhokoli člověka. 
I toho Tomáše bych s radostí objal, i když mi vždyc-
ky lezl na nervy. Musím teď statečně nést následky 
svého rozhodnutí. Moment? Pořád ještě je tu to 
dříví. Mám to, postavím si vor! Hurá! Už nebudu 
sám! Odplouvám!

-han-

Konají se dnes od 13:45 do 14:15. Kde?
• Brno - tělocvična 1
• Olomouc - tělocvična 2
• Praha - Jídelna
• Hradec - škola, zasedací místnost 211
• Litoměřice - škola, místnost 328
• České Budějovice - škola, místnost 216
• Ostrava - čajovna

Zatímco v úterý zapojili sportovci hlavně dolní končetiny, 
ve čtvrtek po obědě se vyřádili zase ti, co milují volejbal. 
Celkem se do turnaje zapojilo 9 týmů, výherci se stal po 
těžkých bojích tým Hegeš. Upřímně gratulujeme a ostat-
ním – důležité je se pobavit a vybít. Tak na smeč! 

OZNAM

U recepce s klíči:
Animátor 1: Máte toaleťák?
Animátor 2: Máte tu zácpu!
Odpovědný ubytovatel: Jestli máte zácpu,
nepotřebujete toaleťák!



LETEM DISKEM

Kája Mařík hledá Zdeničku. Máš 
chuť se mnou žít v hájovně upro-
střed lesů? Děkuju pěkně, rádo 
se stalo.

Chceš se intenzivně posunout ve své víře 
i animátorských dovednostech? Máš už za 
sebou různé kratší kurzy? Existuje i Studij-
ně-formační kurz, který trvá dva roky a má 
„týdenní“ podobu. Každý rok obsahuje tři 
týdny a jeden týden exercicií. Součástí kurzu 
jsou také pravidelné diskuze s biskupy. Více in-
formací najdeš na www.cirkev.cz. Organizuje 
Sekce pro mládež ČBK.

NA OBZORU

INZERAT

Rodina, Bůh a Bible 

Diskuzním tématem pro dnešní den byla v naší sku-
pince, jako asi ve všech ostatních, rodina. Téma jsme 
uchopili optikou úvodní scénky o blahoslaveném 
Karlu Habsburském a jeho manželce Zitě. Mluvili 
jsme o tom, jaké místo má v dnešní společnosti ro-
dina, ale hlavně čím je manželství pro manžele. Často 
se mluví o manželství perspektivou dětí, ale co dává 
i bere muži a ženě? 

Co si myslí dnešní mládež o předmanželských 
smlouvách? Je to dobrá prevence špatného konce 
těch dvou, nebo pouhá předzvěst krachu manžel-
ství ještě před jeho uzavřením? Je možné nechávat 
si zadní vrátka, je možné se odevzdat s podmínkou? 
Nemá být náhodou manželská láska bezpodmínečná 
a bez umělých pojistek i záchranných mostů? Kam se 
poděla důvěra snoubenců a odhodlání jejich vůle…? 

Od manželství dnešního jsme se dostali k jeho obra-
zům v Bibli a tím nutně i k úžasné oslavě lásky, Písni 
písní. Je to příměr lásky mezi Hospodinem a jeho li-
dem, nebo potvrzení toho, že i tělesné projevy lásky 
a krásu našeho těla stvořil Bůh? Takže zbožná meta-
fora? Argument pro ty, kdo tvrdí, že v církvi se má 
mluvit ve vší úctě, ale s otevřeností i o sexualitě?

A proč ne obojí? Vždyť to všechno vymyslel a člově-
ku daroval Bůh… 

-kač-
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POCASI

Signály oceňují odvahu a důvtip animátorů, kteří 
na chvíli spojili svůj život s Kartonkou a posla-
li nám svoji fotku. Výherce najdete na signálech 
nebo u nás na signály pointu. Nezapomeňte si 
přijít pro cenu do páteční (dnešní) večeře. V so-
botu už tady nebudeme. Ahoj jindy nebo na sig-
nálech!

Život s Kartonkou

SIGNALY

DISKy: Michael opakuje jména ostatních. U koho 
neví, hádá. Nápověda: „Časopis.“ Michael: „Tarsici-
us?“ (Správně byla Vlasta)

Grafik Martin o časopise:  V pohodě, já to nečtu, 
jenom konce řádků.


