
Nedávno jsem byl na návštěvě u jedné rodiny v mé farnosti 
(v Polešovicích u Uherského Hradiště). Od okamžiku, co 
jsem překročil práh domu, jsem silně vnímal krásnou at-
mosféru, ve které členové oné rodiny žijí. Mají mezi sebou nádherné vztahy, 
duch té rodiny je krásný. 
Někdy lidé hovoří o duchu doby. Můžeme uvažovat nad du-
chem let po druhé světové válce, nad duchem prvních 
let po pádu komunismu v naší vlasti a podobně. 
Duchem doby ro- zumíme to, co tvoří lidé, 
kteří v té době žijí. 
Mnozí znáte hym- nus „Přijď, Tvůrce, 
Duchu Svatý, k nám“. V poslední sloce tohoto 
hymnu se zpívá: „Nauč nás Boha Otce znát a Syna 
Jeho milovat a v Tebe, Du- chu Svatý, zas důvěřovati v každý 
čas.“ (Kancionál, č. 423). Tento Duch Svatý je osobou, živým 
tvorem.  
Jak změnit ducha doby? Doby, o které mnozí říkají, že je špatná? Pros, aby 
Duch Svatý přišel a začal jednat. Nabídni Mu své síly, svou inteligenci, svůj 
čas. Pozveme-li Ducha Svatého do našich rodin, připravme se na zázraky. 
Pokud Duchu Svatému otevřeme brány svého osobního i pracovního života, 
nebudeme se stačit divit.                            otec Petr Souček, redakce Třeštidla

Milí animátoři,

držíte v ruce poslední 
číslo časopisu z letošního 
setkání. Není to ale jediný 
z tištěných materiálů, co si 
s sebou domů odvezete. 
Kromě jiného jste dosta-
li příručku Člověk a jeho 
vztahy, která obsahuje 
hlavní katecheze z letoš-
ního CSA v Třešti. V nich 
najdete mnoho inspirace 
pro přemýšlení o sobě 
a o vztazích mezi lidmi. 

Dále vám členové Sekce 
pro mládež připravili sou-
bor témat vhodných pro 
společenství, včetně nápa-
dů na metodické prove-
dení ve skupině mladých 
lidí. Od října je najdete na 
odkazu: http://www.cirkev.
cz/cirkev-se-setkava/mladez/

Oba materiály vám dává-
me do rukou s důvěrou, že 
se jimi necháte vést a že 
je použijete pro diskuse 
s mladými ve svém okolí. 
Díky za to. Šťastný návrat 
do rodných končin přeje 
a srdečně žehná 

P. Jan Balík

P.S.: A můžete se těšit na 
videa z letošního CSA. Od 
října je najdete na Youtube.

Své hlášky pište na facebook CSA nebo na signály.

Autor dnešní hlášky je Simona Horáková.
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ZAVERNIK DUCHOVNI KOTVA

FOTO DNE

    „Teď se připrav
 na nejhorší, kamaráde. 
   Šest dnů v jedněch  
     ponožkách a bez
              sprchy...“
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NEJCASTEJSI JMENA

ODKUD SE O CSA DOZVEDELI

POCTY ZA DIECEZE

PROC PRIJEDOU?

VEK UCASTNIKU

37 % ADCM
29 % Kamarádi
10 % Kněží
10 % Ostatní
10 % Signály, Tv Noe, web, Proglas
3 % Plakát
3 % Rodina

33x Jan
32x Marie
23x Veronika
15x Jiří

21 % brněnská
19 % olomoucká
17 % pražská
14 % královéhradecká
13 % hosté
7 % ostravsko-opavská
6 % litoměřická
2 % českobudějovická
1 % plzeňská
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3 % něco nového
5 % práce
7 % kurz
9 % duchovní
14 % kamarádi 
14 % vzdělání 
16 % pomoc

16 % 15–19 let
40 % 20–23 let
27 % 24–27 let
17 % 28–32 let
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Pěšky do Říma: s poutěmi 
je těžší skončit, než začít
Měsíc na cestě, každý den s pětatřiceti až 
čtyřiceti kilometry v nohou. Na zádech pat-
náctikilová krosna a obyčejná hůl v ruce. Co 
vedlo studenta informatiky Jindřicha Ryšavé-

ho k pouti z Vra-
nova nad Dyjí do 
Říma a co se mu 
po cestě honilo 
hlavou?

„Začalo to dva 
roky zpátky – 
mámě ležela na 
nočním stolku bro-
žura Pouť do Říma 
od A do Z, kterou 
napsal můj známý 
farář z Vranova. 
V tu chvíli jsem 
věděl, že je to pro 

NA CESTE

Mám strach. A opici na rameni (už jsem pomalu 
zvedal kotvy a opouštěl ostrov, když se najednou 
vynořila zpoza palmy a naskočila na vor). Vidím 
vstup do našeho kostela. Sotva se ploužím únavou, 
mnohem více mě však brzdí obavy. Co když mě 
nepřijmou? Potom se asi budu muset vrátit na svůj 
ostrov. 

Vstoupím do přítmí v zadní části chrámu, u oltá-
ře kněz pronáší slova proměňování. Klepou se mi 

23. 8. 2014

DENIK TROSECNIKA kolena takovým způsobem, že zapomínám na ná-
vštěvníka ze svého ramene. Opice využije příleži-
tosti, sešplhá dolů a už si to peláší přímo k oltáři! 
Krve by se ve mně nedořezal. Okamžitě utíkám za 
ní, dopadám ji právě ve chvíli, kdy se natahuje po 
kalichu. Mám tě! Zakřičím. 

V kostele je najednou příšerné ticho. Opice se mě 
pevně chytne okolo krku. A potom už je to jedna 
velká lavina objetí. Vrátil ses! Zítra uděláme tábo-
rák! Vítej zpátky, náš animátore! Zaplavuje mě vlna 
radosti a hrozné únavy. Už nikdy neodejdu! Zdá se 
mi, že hořím zvláštním plamenem, který mám chuť 
předávat dál.  Ale teď se mi chce spááááát…

-han-

UHODNETE, KTERÝ BALÍK NÁM V REDAKCI CHYBĚL?

mě. Že mám vyrazit,“ vzpomíná mladík. „Měl jsem 
to trvale na mysli. Zpravidla, když něco většího na-
plánuju, tak mě to přejde, nebo začnu být nervózní. 
Ani jednoho z toho se tu ale nestalo, tak jsem to bral 
jako potvrzení, že to má být,“ vysvětluje a dodává, že 
zda zavál Duch svatý či něco jiného, to ať si každý 
přebere, jak chce. „Ale ze mě samotného to nebylo,“ 
zamýšlí se.  

První, co udělal, když vyrazil, bylo, že se začal modlit 
růženec. „Taky jsem myslel na mámu, aby to přeži-
la, protože byla dost nervózní,“ s úsměvem vypráví. 
„Promyslel jsem, co bylo dobré a špatné, co bude 
a mělo by být. Kněz v Itálii mi řekl, že ať bude, co 
bude, když máš rád Ježíše, je to vždy správné,“ po-
pisuje. „Když s ním má člověk vztah a nehřeší, kaž-
dá cesta může být požehnaná. To pro mě bylo dost 
uklidňující.“

Jindrovým cílem byla návštěva hrobu svatého Cyrila. 
„Koupil jsem vstupenku, sednul k jeho hrobu a bylo 
mi fajn. Kolem chodili Italové a nechápali, pro ně není 
významný. Ale já jsem prostě byl u cíle.“ Po své zku-
šenosti nemíní mladý animátor s poutěmi přestat. Jak 
říká, není tak obtížné s poutničením začít, ale je těžké 
vědět, kdy přestat.                                           -mai-



HLASKY BISKUPU

1. Jak dlouho je biskupem?
2. Kolikrát rozesmál publikum 
na CSA?
3. Kolikrát si vyměnil mitru 
během mše svaté?
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Dominik Vševědoucí

Jiří Nemohoucí

Pavel Všudypřítomný

Vojtěch Neviditelný

Dominik Vševědoucí
1. 5 840 dní
2. zeptejte se ho, on to samozřejmě ví
3. zázračné zmizení mitry během obřadu

Pavel Všudypřítomný
1. 4 015 dní
2. π a půlkrát
3. mitra byla zákeřně odnesena bohoslovcem 

Jiří Nemohoucí 
1. 6 570 dní
2. nezměřitelné – příliš mnoho decibelů
3. mitru mu vyměňovali ostatní

Vojtěch Neviditelný 
1. 8 760 dní
2. nepočítaně plus jednou, když byl zmíněn v kázání
3. nezaznamenáno


