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Milí přátelé! 
 
Nevím jak vy, ale já se těším na prázdniny. 

To byl pokus o vtip ☺. Chci 
říci, že na Středisku 
máme staveniště  
v podobě krápníkových 
jeskyní – vápno, 
cement a také zde 
máme fůru písku  

z našich starých oken.  
To víte, když už se začne bourat, tak ať to 
stojí za to! Akce „výměna oken“ jede 
v plném proudu. Pracuje tady šest firem. 
Jedna z nich jsou naši skvělí týmáci  
s o. Klementem. Jim patří upřímné díky!  
Na prémie sice nemám, ale snad Dobrý Bůh 
hřivny přidá. To víte, peníze sice nejsou,  
ale pořád se staví a lidem pracujícím 
v církvi se peníze ubírají. Že by společnost 
neusilovala rozvíjet duchovní vzdělání?  
Na to hledejte odpověď sami… .  
Přesto všechno nás Duch Boží vede. 
Nerezignujeme a chceme pro vás připravit 
nabídku prima programů a spoustu 
krásných setkání. Člověk musí v křesťanství 
sám poznávat obsah zjevené pravdy tím,  
že se setkává. Jednou nám ji Ježíš zanechal. 
Na nás je, jak se ji budeme snažit poznávat, 
jak ji přijmeme do svého života. 

     V říjnu začíná nový dvouletý turnus 
kurzu animátorů. Letos máme přihlášených 
30 zájemců. Je radostí, když toužíte 
poznávat Krista, žít ve společenství a hlásat 
pravdu druhým lidem. Když se potkávám 
s kněžími a rozmlouvám s nimi, musím říci, 
že vaše služby moc potřebují. 
     Na nové frekventanty kurzu animátorů 
hned navážou animátoři „dvojky“ - mají  
již rok za sebou. Věřím, že moc nevychladli 
a v partě budeme pokračovat dále.  
Pro zamilované začíná nová Škola 
partnerství…máme ještě čtyři místa volná! 
     Čeká nás také Noční bdění. Tentokráte 
jej pořádáme v děkanátě Místek, farnost 
Palkovice. Najdi si čas a přijeď se ztišit, 
načerpat a setkat s Ježíšem a druhými. 
Závěr měsíce patří Podzimním prázdninám 
a Tvořivému víkendu. Rok od roku je lepší. 
V neděli 31. října bude v naší farnosti 
možnost navštívit ve 14.30 hod v kostele 
sv. Jana Křtitele koncert skupiny Paprsky. 
 
     Tak se těším na setkání s Vámi!  
O prázdninách mi sice končil povolávací 
dekret vydaný otcem biskupem, ale byl mi 
prodloužen. Prosím tedy, buďte trpěliví  
s mými nešvary. Mám Vás rád, takové jací 
jste a dobře, že jste! 
      

     Vše dobré přeje a žehná + o. Kamilos 
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Základní skutečnosti a 
pojmy 
 
BOŽÍ SKUTEČNOST 
1. Boží tajemství 
Chceme pochopit velikost, hloubku  
a krásu Božího slova – k tomu můžeme 
dospět z ústředního tajemství víry – 
Nejsvětější Trojice, jediného Božího 
bytí ve třech osobách. Bůh není 
nehybnou, strnulou monádou, v něm, 
„jednom nedělitelném Bohu, existuje 
fenomén dialogu, vzájemného slova  
a lásky“ (J. Ratzinger – Úvod  
do křesťanství). Jeden jediný Bůh je 
tedy společenstvím lásky Otce, Syna  
a Ducha sv. (božské osoby existují 
pouze jako vztah!) a probíhá v něm 
vzájemné sdílení a dialog,  
jehož intenzitu a hloubku nedokážeme 
ani tušit. 
  

2. Bůh se zjevuje člověku 
O tajemství Trojice víme, protože se 
Bůh člověku zjevil – ze svého 
svobodného rozhodnutí mu odkrývá 
tajemství svého bytí, kterým ho chce 
obdarovat (Ef 1,3-10) – Zjevení je 
Božím sebesdílením – viz konstituce II. 
vat. koncilu Dei verbum (dále jen DV) 
článek 2: „Bůh se ve své dobrotě  
a moudrosti rozhodl zjevit sebe 
samého“ – a Bible je svědectvím  
o tomto Božím sebesdílení (ne sbírkou 
„náboženských pravd“). 

     Cíl zjevení je společenství Boha 
s člověkem, proto vrcholem zjevení 
není nějaký slavnostní „Boží de
ale Kristus – vtělené Boží slovo (viz DV 
2). Zjevující Bůh nabízí svou lásku 
člověku – odpověď skrze
Společenství s Bohem, který se zjevuje, 
proměňuje člověka.
Písma neznamená jen, že toho málo 
víme o Bohu (teoretická ro
ohrožení společenství s
  

3. Slovo Boží ve slovech člověka
Slovo Boží – na prvním místě Slovem 
Otcovým (Logos – Jan 1,1) 
vtělilo v Ježíši Kristu (Jan 1,14), tedy se 
vyjadřuje lidskou řečí 
„vtěluje“ (DV 13) – otcové mluví 
o Slovu, které se „stalo tělem“ 
a o Slovu, které se „stalo knihou“.
Jako Kristus je svátostí Otce, tak slova 
Písma jsou 
Slova. 
Z toho, že 
Slovo přijalo 
omezenost 
lidských slov, 
plyne problém 
výkladu. 
Protože Písmo 
vzniklo  
ve společenství 
víry, může být správně 
chápáno pouze v církvi (2 Pt 
1,20) a v postoji víry (
podle Božího slova utvářet svůj život)
 

 

    3 

   Vagónek 

 

Cíl zjevení je společenství Boha 
člověkem, proto vrcholem zjevení 

není nějaký slavnostní „Boží dekret“, 
vtělené Boží slovo (viz DV 

Zjevující Bůh nabízí svou lásku 
odpověď skrze víru (DV 5). 

Bohem, který se zjevuje, 
proměňuje člověka. Proto neznalost 
Písma neznamená jen, že toho málo 
víme o Bohu (teoretická rovina), ale 
ohrožení společenství s ním. 

Slovo Boží ve slovech člověka 
na prvním místě Slovem 

Jan 1,1) – v čase se 
Ježíši Kristu (Jan 1,14), tedy se 

vyjadřuje lidskou řečí – znovu se 
otcové mluví  

o Slovu, které se „stalo tělem“  
a o Slovu, které se „stalo knihou“. 
ako Kristus je svátostí Otce, tak slova 

svátostí 

ve společenství 
víry, může být správně 
chápáno pouze v církvi (2 Pt 

postoji víry (tedy s ochotou 
podle Božího slova utvářet svůj život). 
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4. Inspirace 
Prvotním původcem celého Písma je 
Bůh – bylo sepsáno z vnuknutí Ducha sv. 
Inspirace – Boží působení na rozum  
a vůli svatopisců, že zapsali všechno to  
a pouze to, co Bůh chtěl (přitom  
i svatopisci pravými autory Písma, Bůh 
nezrušil jejich osobitost, jejich přednosti 
ani omezení) – proto „knihy Písma sv. 
učí spolehlivě, věrně a bez omylu 
pravdu, kterou chtěl mít Bůh 
zaznamenanou v Písmě sv. pro naši 
spásu“ (DV 11, 2 Tim 3,16-17) 
  

LIDSKÁ SKUTEČNOST 
  

1. Jazyk a myšlení 
Charakter semitských jazyků i myšlení – 
podstatně odlišný od našeho. 
Hebrejština – řeč názorná, barvitá, ale 
neuzpůsobená ke sdělování složitých 
duševních pochodů a abstraktních 
pojmů – ke sdělení abstraktních pravd 
používá konkrétních obrazů. 
 
Semitské myšlení: 
 

–        vyjadřováno názorně, konkrétními 
pojmy a příklady  
 

–        soustředění víc na vnější zjev  
a chování než na vnitřní stav věcí a osob 
(souvisí s tím tzv. antropomorfismus – 
Bohu jsou přisuzovány lidské vlastnosti) 
 

–        celistvost – posuzuje národ/stav 
podle jednotl. zástupců, pohlíží na 
událost/osobu jako typickou pro dlouhé 
dějinné období 

–        určité zmaterializování duševních 
pochodů a sil – někdy připomíná 
magické představy 
 

–        důraz na význam, smysl události, 
její přesný průběh druhořadý 
–        kvalitativní vnímání času  
         

2. Výklad Písma – exegeze 
Každá lidská komunikace - podmíněna 
mnoha faktory, které je nutné brát 
v úvahu, pokud chceme správně 
pochopit její obsah. Pokud Bůh mluví 
v Písmu prostřednictvím lidí lidským 
způsobem (DV 12), objevuje se nutnost 
výkladu – musí brát v úvahu tyto 
základní skutečnosti: 
 

a)     Pravda Písma je náboženská – jak 
Bůh oslovuje člověka a jak má člověk  
na toto oslovení odpovědět. Bible není 
učebnicí dějepisu, biologie atd. 
Pochopitelně se v ní projevují názory  
o světě a společnosti běžné v době  
a místě svého vzniku, ale ty nejsou 
obsahem Božího zjevení (např. tehdejší 
představa o vesmíru). Nerespektování 
této skutečnosti – zdrojem konfliktů 
mezi vědou a vírou. 
 

b)      Bible vznikla v Palestině  
a přilehlých oblastech Blízkého východu 
– odlišné životní a společenské 
podmínky i jiný přístup k mnoha 
životním skutečnostem ve srovnání  
s námi (např. jiné chápání pravdy - jde 
hlavně o význam, smysl události,  
ne o popis okolností, časté používání 
příběhu místo teoret. vysvětlování, 
symboliky). 
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c)      Bible – nejen dílo od nás časově 
vzdálené, ale sama (hl. SZ) dlouhá doba 
vzniku, navíc písemnému zaznamenání 
často předcházela dlouhá ústní tradice.  
I jednotlivé knihy – mnohdy dlouhý 
vývoj (např. Tóra, Iz) – vedle sebe texty 
z různé doby, různého prostředí a též 
různé úrovně víry (postupný růst  
a prohlubování víry dané zkušeností 
Izraele s Bohem – viz např. pohled  
na utrpení) 
 

d)      Bibličtí autoři používají různé 
literární druhy – pro správné pochopení 
textu nutné jejich rozpoznání (mnohdy 
lit. druhy pro nás neobvyklé – např. Jon) 
 

e)      Podstatné pro určení smyslu 
výpovědi – určit její „místo v životě“ 
(Sitz im Leben), tedy její kontext 
(okolnosti, na které reaguje, co chce 
ovlivnit, jak se projevuje situace 
autora…) – mj. pomáhá k vyjasnění  
pro nás těžko stravitelných míst 
(vyvražďování obyvatelstva Izraelci  
na dobytých územích). 

 
     S těmito (a dalšími) skutečnostmi 
počítá tzv. historicko – kritická metoda – 
nepostradatelná pro zkoumání textu 
Písma – více dílčích oblastí: 

-         textová kritika
rekonstruovat text v
kterou mu dal autor
-         historická kritika
pravost díla a jeho historičnost 
autorství, doba, prostředí a okolnosti 
vzniku 
-         literární kritika
smysl textu – k tomu podstatné určení 
literárního druhu 
-         kritika forem, kritika tradice, 
kritika redakce. 
  

3. Smysl Písma 
a)      literní (literární) 
chtěli přímo vyjádřit inspirovaní autoři
Nezaměňovat se smyslem 
„literalistickým“ (doslovným, lpícím 
na liteře), který je typický 
pro fundamentalismus. Pozor 
užívání pojmů – např. A.
Dialog přírodních věd a teologie 
interpretace Bible str.
(literní) přístup 
 

b)      duchovní – 
biblickými texty, pokud se čtou pod 
vlivem Ducha sv. v
velikonočního tajemství a nového 
života, který z něj vyplývá
 
     Duchovní smysl nelze nikdy 
odtrhnout od smyslu literního!
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textová kritika – snaží se 
rekonstruovat text v původní podobě, 
kterou mu dal autor 

historická kritika – zkoumá 
pravost díla a jeho historičnost – 
autorství, doba, prostředí a okolnosti 

literární kritika – zkoumá pravý 
tomu podstatné určení 

kritika forem, kritika tradice, 

literní (literární) – smysl, který 
chtěli přímo vyjádřit inspirovaní autoři 
Nezaměňovat se smyslem 
„literalistickým“ (doslovným, lpícím  
na liteře), který je typický  
pro fundamentalismus. Pozor – problém 

např. A. E. McGrath: 
přírodních věd a teologie – typy 

interpretace Bible str. 148 – doslovný 

 smysl vyjádřený 
biblickými texty, pokud se čtou pod 
vlivem Ducha sv. v kontextu Kristova 
velikonočního tajemství a nového 

něj vyplývá. 

smysl nelze nikdy 
odtrhnout od smyslu literního! 

Mgr. Jan Pacner 

www.vezmiacti.cz 
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ŘÍJEN 2010 
 

01.10.2010 1. čtení: Job 38,1.12-21;40,3-5 Žalm: Zl 139 Evangelium: Lk 10,13-16 
02.10.2010  1. čtení: Ex 23,20-23a Žalm: Zl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10 
03.10.2010 1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4 Žalm: Zl 95(94) 2. čteni: 2Tim 1,6-8.13-14  
                             Evangelium: Lk 17,5-10 
04.10.2010 1. čtení: Gal 1,6-12 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 10,25-37 
05.10.2010 1. čtení: Gal 1,13-24 Žalm: Žl 139 Evangelium: Lk 10,38-42 
06.10.2010 1. čtení: Gal 2,1-2.7-14 Žalm: Zl 117 Evangelium: Lk 11,1-4 
07.10.2010 1. čtení: Gal 3,1-5 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 11,5-13 
08.10.2010 1. čtení: Gal 3,7-14 Žalm: Zl 111 Evangelium: Lk 11,15-26 
09.10.2010 1. čtení: Gal 3,22-29 Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 11,27-28 
10.10.2010 1. čtení: 2Kral 5,14-17 Žalm: Zl 98 2. čteni: 2Tim 2,8-13  
                             Evangelium: Lk 17,11-19 
11.10. 2010 1. čtení: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Žalm: Zl 113 Evangelium: Lk 11,29-32 
12.10.2010 1. čtení: Gal 5,1-6 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 11,37-41 
13.10.2010 1. čtení: Gal 5,18-25 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 11,42-46 
14.10.2010 1. čtení: Ef 1,1-10 Žalm: Zl 98 Evangelium: Lk 11,47-54 
15.10.2010 1. čtení: Ef 1,11-14 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 12,1-7 
16.10.2010 1. čtení: Ef 1,15-23 Žalm: Zl 8 Evangelium: Lk 12,8-12 
17.10.2010 1. čtení: Ex 17,8-13 Žalm: Zl 121 2. čtení: 2Tim 3,14-4,2 
                             Evangelium: Lk 18,1-8 
18.10.2010  1. čtení: 2Tim 4,9-17b Žalm: Zl 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9  
19.10.2010  1. čtení: Ef 2,12-22 Žalm: Zl 85 Evangelium: Lk 12,35-38 
20.10.2010  1. čtení: Ef 3,2-12 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 12,39-48 
21.10.2010  1. čtení: Ef 3,14-21 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 12,49-53                                                    
22.10.2010  1. čtení: Ef 4,1-6 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 12,54-59 
23.10.2010  1. cteni: Ef 4,7-16 Žalm: Zl 122 Evangelium: Lk 13,1-9 
24.10.2010 1. cteni: Sir 35,15b-17.20-22a Žalm: Zl 34 2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18 
                             Evangelium: Lk 18,9-14 
25.10.2010  1. cteni: Ef 4,32-5,8 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 13,10-17 
26.10.2010  1. cteni: Ef 5,21-33 Žalm: Zl 128 Evangelium: Lk 13,18-21 
27.10.2010 1. cteni: Ef 6,1-9 Žalm: Zl 145 Evangelium: Lk 13,22-30 
28.10.2010  1. cteni: Ef 2,19-22 Žalm: Zl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19 
29.10.2010  1. cteni: Flp 1,1-11 Žalm: Zl 111 Evangelium: Lk 14,1-6 
30.10.2010  1. cteni: Flp 1,18b-26 Žalm: Zl 42 Evangelium: Lk 14,1.7-11 
31.10.2010  1. cteni: Mdr 11,22-12,2 Žalm: Zl 145(144) 2. čtení: 2Sol 1,11-2,2 
                             Evangelium: Lk 19,1-10 

www.katolik.cz 
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 Benedikt XVI. 

k nám Hovoří… 

  

Kdo nabízí mládeži zakořenění a utvrzení?
 

Nyní bych rád krátce představil 
svoje Poselství, které bylo zveřejněno  
v uplynulých dnech a adresováno mládeži 
celého světa k 26. Světovému dni mladých, 
který se bude konat v Madridu za necelý 
rok. 
     Téma, které jsem pro toto poselství 
zvolil, přebírá jeden výraz apoštola Pavla 
z listu Kolosanům a zní takto: „Buďte 
zakořeněni v Ježíši Kristu, na Něm stavějte, 
utvrzeni ve víře“ (2,7). Je to rozhodně návrh, 
který jde proti proudu! Kdo totiž dnes nabízí 
mladým, aby byli „zakořeněni“ a „utvrzeni“? 
Spíše je vychvalována nejistota, 
proměnlivost a vrtkavost… tedy všechny ty 
aspekty, které odrážejí nerozhodnou 
kulturu ve vztahu k zásadním hodnotám  
a základním principům, které orientují a řídí 
život. Ze své zkušenosti a svých setkání  
s mladými totiž dobře vím, že každá 
generace, ba dokonce každá jednotlivá 
osoba je povolána k opětovnému 
objevování smyslu života. A právě proto 
jsem chtěl nabídnout poselství, které se  
v biblickém stylu odvolává na obrazy stromu 
a domu. Mladý člověk je totiž jako rostoucí 
strom a aby se dobře rozvinul, potřebuje 
hluboké kořeny, které ho v případě větrné 
bouře pevně drží na zemi. A stejně tak obraz 
budovaného domu odkazuje na požadavek 
mocných základů, aby byl dům pevný  
a bezpečný. 

     Těžiště Poselství spočívá ve výrazech 
„v Kristu“ a „ve víře“. Úplná zralost osoby, 
její vnitřní stabilita, mají základ ve vztahu 
k Bohu, vztahu, který prochází setkáním 
s Ježíšem Kristem. Vztah hluboké důvěry,
autentického přátelství s Ježíšem je s to dát 
mladému člověku to, co nejvíce potřebuje, 
aby mohl dobře čelit životu: vnitřní klid 
a světlo, sklon k pozitivnímu myšlení, 
velkorysost vůči druhým, ochotu osobně 
platit za dobro, spravedlnost a pravdu. 
Poslední, důležitý rys: Aby se stal věřícím, je 
mladý člověk nesen vírou církve. Není
žádný člověk ostrovem, tím méně je jím 
křesťan, který objeví v církvi krásu víry, 
sdílené a dosvědčované společně s druhými 
v bratrství a ve službě lásky.
     Moje Poselství mládeži nese datum 
6. srpna, svátek Proměnění Páně. Kéž světlo 
Kristovy tváře zazáří v srdci každého 
mladého člověka! A Panna Maria 
ať doprovází svou ochranou putování 
mladých společenství a skupin k velkému 
setkání v Madridu roku 2011.
 

před Angelus, Castel Gandolfo, 5.

 

 

V příštích číslech najdete Poselství Benedikta XVI. 

k XXVI. světovému dni mládeže
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ní a utvrzení? 
spočívá ve výrazech  

„v Kristu“ a „ve víře“. Úplná zralost osoby, 
její vnitřní stabilita, mají základ ve vztahu  
k Bohu, vztahu, který prochází setkáním  
s Ježíšem Kristem. Vztah hluboké důvěry, 
autentického přátelství s Ježíšem je s to dát 
mladému člověku to, co nejvíce potřebuje, 
aby mohl dobře čelit životu: vnitřní klid  
a světlo, sklon k pozitivnímu myšlení, 
velkorysost vůči druhým, ochotu osobně 
platit za dobro, spravedlnost a pravdu. 

ní, důležitý rys: Aby se stal věřícím, je 
mladý člověk nesen vírou církve. Není-li 
žádný člověk ostrovem, tím méně je jím 
křesťan, který objeví v církvi krásu víry, 
sdílené a dosvědčované společně s druhými 
v bratrství a ve službě lásky. 

mládeži nese datum  
6. srpna, svátek Proměnění Páně. Kéž světlo 
Kristovy tváře zazáří v srdci každého 
mladého člověka! A Panna Maria  
ať doprovází svou ochranou putování 
mladých společenství a skupin k velkému 
setkání v Madridu roku 2011. 

Benedikt XVI. 

před Angelus, Castel Gandolfo, 5. 9. 2010 

příštích číslech najdete Poselství Benedikta XVI. 

XXVI. světovému dni mládeže 
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Přinášíme exkluzivní rozhovor s Mgr. Michalem Frčem (SK), končícím týmákem 
 

Jak na Tebe zapůsobilo prostředí střediska, když si 
poprvé otevřel dveře střediska  
a věděl jsi, že se staneš členem týmu? 

Na úvod by som chcel pozdraviť všetkých čitateľov. Na 
stredisko som prvý krát prišiel na jar roku 2009 a to som 
ešte netušil, že tu budem týmak. Inak na mňa zapůsobilo 
asi tak, že je to tu dosť vymakané čo sa týka vybavenosti, 
pretože na mojom predchádzajúcom mieste sme boli na 
tom o dosť horšie.  

 
Jak se Ti podařilo poznat tým a týmáky i kněze v průběhu první společné dovolené na 
Šumavě? 

Tak snažil som sa čo najrýchlajšie  zapadnúť a spoznať svojich kolegov aj šéfov a veru moje 
prvé dojmy boli zmiešané. Najprv som zistil, že mám o dovolenke trochu inú predstavu ako 
organizátori a plánovači t.j. o. Klement a Kača . Vstávať o šiestej a denne jazdiť v
80km na bicykli po horách, to mi skor pripadalo ako sustredenie olympijského cyklistického 
výberu, takže veľmi som si neoddýchol. Druhá vec čo ma prekvapila bolo, ako sa všetci 
predbiehali v pomáhaní v kuchyni. Nevedel som, či to je taktika ako získať kredit u šéfa, 
alebo či naozaj sú takí pracovití. Musím ale priznať, že Šumava mi učarovala.  Je nádher
určite by som sa tam chcel ešte niekedy vrátiť. 

 
Jak hodnotíš s odstupem času službu týmáka-„specializovaného pastoračního 
asistenta“? Co Ti to přineslo do tvého osobního života? 

Neviem či nie je ešte příliš skoro na to, aby som to mohol tak komplex
ukáže čo naozaj vo mne vydrží. V každom prípade si odnášam veľa krásnych zážitkov a tiež 
som tu spoznal veľa úžasných ľudí, ktorých obdivujem. Získal som iný 
pohľad na život. Naučil som sa zverovať veci do Božích 
rúk a nespoliehať sa len na vlastné sily. Keďže som 
mal na starosti aj údržbu strediska, odnášam si aj 
nové manuálne zručnosti. Najvačšiu radosť 
bude mať asi moja mamička, lebo som sa tu naučil 
trošku variť a viem už aj sám zapnúť automatickú 
pračku, len ešte sa niekedy pomýlim,
priehradky ide prášok a do ktorej aviváž. Dokonca, 
som si aj 2 krát sám košeľu vyžehlil. Sice mi to trvalo pol 
hodinu, ale bola skoro rovná. Prežiť rok na stredisku by som odporučil všetkým mladým 
ľuďom, ktorí ešte nemajú jasnú predstavu o budúcnosti… 
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, končícím týmákem ☺ 

průběhu první společné dovolené na 

Tak snažil som sa čo najrýchlajšie  zapadnúť a spoznať svojich kolegov aj šéfov a veru moje 
Najprv som zistil, že mám o dovolenke trochu inú predstavu ako 

Klement a Kača . Vstávať o šiestej a denne jazdiť v priemere 
80km na bicykli po horách, to mi skor pripadalo ako sustredenie olympijského cyklistického 

takže veľmi som si neoddýchol. Druhá vec čo ma prekvapila bolo, ako sa všetci 
kuchyni. Nevedel som, či to je taktika ako získať kredit u šéfa, 

alebo či naozaj sú takí pracovití. Musím ale priznať, že Šumava mi učarovala.  Je nádherná a 

„specializovaného pastoračního 

omplexne hodnotiť. Až čas 
každom prípade si odnášam veľa krásnych zážitkov a tiež 

ľudí, ktorých obdivujem. Získal som iný 
som sa zverovať veci do Božích 

n na vlastné sily. Keďže som 
údržbu strediska, odnášam si aj 

ručnosti. Najvačšiu radosť 
mamička, lebo som sa tu naučil 

už aj sám zapnúť automatickú 
niekedy pomýlim, že do ktorej 

prášok a do ktorej aviváž. Dokonca, 
košeľu vyžehlil. Sice mi to trvalo pol 

hodinu, ale bola skoro rovná. Prežiť rok na stredisku by som odporučil všetkým mladým 

(pokračování v příštím čísle) 
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 Ach, už je to tu, Lisk-Plesk. Jaké to bude? 
Nezapomněla jsem na něco? Budu 
vůbec schopná něco si z toho odnést? 
Mám vůbec něco očekávat? Ještě, že 
tam nebudu sama, ale s kamarádkou a 
s mladším bráchou. Tak asi tak nějak 
vypadalo dopoledne doma před tím, než 
jsem odjela do Staré Vsi  
na Lisk-Plesk. Netvrdím, že jsem neměla 
v sobě nějaká očekávání, ale moc jich 
nebylo, přece jenom chtěla jsem tam jet 
čistě z toho důvodu, abych alespoň 
trochu načerpala duchovní rovnováhy a 
povzbudila svůj vztah s Bohem. Nebudu 
popisovat každý den, ale nějaké 
vzpomínky, které si vybavím, zkusím 
popsat. První taková vzpomínka je na 
seznamovací hru. Každý dostal papírek. 
Měl dát jednu otázku člověku, kterého si 
zvolil a po obdržené odpovědi měl 
zapsat písmenko jeho jména. Odpověď 
si měl zapamatovat. Už nevím, které 
písmenko to bylo (myslím, že R), začal se 
mnou mluvit jeden muž a vyptával se: „ 
A ty Klárko jsi odkud? A kde studuješ? 
A…“ A spoustu dalších otázek. Já jsem 
s radostí odpovídala, protože to nebyla 
jen jedna otázka, ale hned několik. 
Nakonec jsem ani nechtěla, aby mi 
zapsal písmenko, tak se mi to líbilo. Pak 
jsem si ale řekla, že pokud bude někdy 
čas, tak s ním můžu mluvit i mimo 
nějakou seznamovací hru. Byl to 
okamžik, kdy jsem pochopila, že ne 
každý dá jen jednu otázku, jak stálo 
v zadání, ale může mít opravdu zájem 
mě poznat více. A jak to pokračovalo 
dál? Po skončení zapisování písmenek 
jsme se posadili a postupně říkali o 
jednotlivém člověku, co si kdo 
zapamatoval. Asi nejvtipnější bylo, když 
přišla řada na mně. Ten muž spustil: 

„Klárka je z Třince…“ a tak mluvil asi minutu, 
(možná déle), ale řekl skoro vše.
že mu paměť dobře slouží.
všichni začali tleskat.
neboť to nebylo jen zbytečné vyptávání, ale 
šlo z toho opravdu cítit zpětnou vazbu. 
byl začátek. Jak vlastně celá tato akce 
pokračovala? Každý den byla katecheze 
k tématu. Téma celé akce bylo ROZSÉVAČ. 
Katecheze byly k různým podobenstvím, o 
kterých se četlo v evangeliu 
jsme se rozdělili do skupin
chtěl. Já jsem byla ve skupince LISK. 
Skupinky se mi moc 
katechezi jsme se odebrali do své skupinky
diskutovali nad tím, co jsme před chvíli 
vyslechli. Byly také okamžiky, kdy se každý 
odebral do ticha a rozjímal. Tyhle chvíle mě 
nadchly, jak už je u mě zvykem
propisku a sešit a psala
něco z Písma a rozjímala nad tím. Všechno 
bylo se vším propojené
znamená nějaká aktivit
potom byla katecheze

Odpoledne pak různé sportovní aktivity jako 
volejbal, fotbal a jiné. 
Lisk-Plesk byla tedy 
zaměřená, především
Prohlubování své víry v
nad tím, co jsme 
nejkrásnější okamžiky byly pro mě ty, kdy
jsem odhodila svou komunikační bariéru 
a alespoň na malou chvilku prohodila 
s někým pár slov. A nebylo to jen tak 
s někým, bylo to hlavně s
jsem se nemusela bát, ale naopak
jsem při tom takový pocit bezpečí. Takže
moc děkuji za tuto akci
zda příští rok jet, o
zábrany a jeďte! Určitě to stojí za to, neboť 
hledat Boha v tichu můžeme kdekoliv, ale 
jen někde ho uslyšíme…
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Třince…“ a tak mluvil asi minutu, 
ale řekl skoro vše. Šlo poznat, 

že mu paměť dobře slouží. Když skončil, 
. Mě zahřálo u srdce, 

neboť to nebylo jen zbytečné vyptávání, ale 
toho opravdu cítit zpětnou vazbu. To 

k. Jak vlastně celá tato akce 
pokračovala? Každý den byla katecheze 

éma celé akce bylo ROZSÉVAČ. 
různým podobenstvím, o 

evangeliu při mši. Také 
jsme se rozdělili do skupinek, každý kam 
chtěl. Já jsem byla ve skupince LISK. 

moc líbily, neboť po každé 
katechezi jsme se odebrali do své skupinky a 

ali nad tím, co jsme před chvíli 
aké okamžiky, kdy se každý 

odebral do ticha a rozjímal. Tyhle chvíle mě 
nadchly, jak už je u mě zvykem. Vzala jsem 

ku a sešit a psala. Přečetla jsem si 
ísma a rozjímala nad tím. Všechno 

e vším propojené. Nejdříve startér - to 
znamená nějaká aktivitka na probuzení, 

katecheze a skupinky. 
Odpoledne pak různé sportovní aktivity jako 

fotbal a jiné.  
Plesk byla tedy akce duchovně 

, především na naše nitro. 
lubování své víry v tichu a diskuze  

nad tím, co jsme se dozvěděli. Asi 
nejkrásnější okamžiky byly pro mě ty, když 
jsem odhodila svou komunikační bariéru  
a alespoň na malou chvilku prohodila 

někým pár slov. A nebylo to jen tak 
někým, bylo to hlavně s lidmi, kterých 

jsem se nemusela bát, ale naopak. Cítila 
takový pocit bezpečí. Takže, 

děkuji za tuto akci! Pokud přemýšlíte, 
odhoďte svoje lidské 

Určitě to stojí za to, neboť 
tichu můžeme kdekoliv, ale 

jen někde ho uslyšíme… 
Klára 
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 Soustředění týmu  
 

 
Milí čtenáři, 
rádi se s Vámi 
podělíme o 
zážitky, které 
jsme získali na 
již tradičním 

utužovacím 
soustředění 

týmu DSM&DCM&AI. Po dlouhé době jsme 
se sešli všichni – zaměstnanci ostravsko-
opavského biskupství mající „na starost“ 
mládež diecéze. 
     Smysl „výjezdního soustředění“ je možné 
nalézt již v samotném termínu jeho konání. 
Totiž počátek září. Právě tehdy se většinou 
rok co rok střídá alespoň jeden týmák DSM. 
Tudíž, jak jinak se poznat než na „výjezdním 
soustředění“? Navíc členové DCM&AI, kteří 
sídlí v kanceláři biskupství, mají velké devízy 
v kvalitě vztahů s členy týmu v DSM☺. 
Takže je to příležitost i pro ně vztahy posilnit 
a okořenit.  
     Termín soustředění byl stanoven  
již v předstihu, a to na dny 5. – 9. 9. 2010. 
Místo bylo souhlasně zvoleno po návrhu 
Katky – roubenka v obci Hutisko-Solanec. 
Místo zná Katka již od svého útlého mládí, 
kdy se zde moc ráda, znovu a znovu, vracela 
s dobrými mladými přáteli z Dobré. Díky 
preferencím Katky nebylo při hledání 
vhodného místa co řešit. A když k tomu 
přidáme ještě vědomí toho, že by neměl být 
problém na místo bez bloudění dorazit, 
prostě no comment…neděle 5. září, 16:00, 
DSM Stará Ves, vyjíždíme! Cestou jsme po- 
sbírali všechny „účastníky zájezdu“. Pomalu 
jsme se blížili k cíli. „Ano, do cebule, cedule 
Hutisko-Solanec! A teď kudy? Katko?“, znělo 
autem. „Hmm, asi tady. A pak asi tady, 
myslím…“, Katka nesměle ujišťovala pasažé- 

ry. Dorazili jsme, šťastní a napoprvé! 
Před námi se otevřela malebná příroda 
valašského pohoří a vše korunovala 
nádherná, dřevem provoněná roubenka. 
„Kaaatkoooo!“ Byli jsme v
zkamenělí. Smíte se pokochat i vy 
mrkněte na fotku (viz výše)…prosím 
neslintat☺! Zde jsme tedy prožili krásné 
4 dny. Mile nás překvapila kaple, 
která byla součástí roubenky. Nemusím 
popisovat, kde jsme trávili chvíle 
po probuzení a před spánkem. Přes den 
jsme vyráželi na průzkumné výšlapy. 
V pondělí jsme téměř zdolali Soláň. Cestou 
jsme se zastavili na půl hoďky pomoci 
staršímu páru s vybíráním brambor. Aj ulét 
nám chtěli, ale zrovna s
ani kapku. V úterý jsme se silně 
povzbuzeni Kačou vydali na 
20 km túru…už vlastně ani nevím, kde byl 
cíl. Po návratu jsme se vrhli do práce. 
Totiž, pomáhali jsme zdejším nařezat 
dřevo na zimu. Celkem jsme si mákli. 

měl však své důvody. Středa byla putovní
Někteří šli pěšky až do Rožnova. Já s
jsme se tam svezli, protože jsme večer 
odjížděli domů. Zbytek týmu ještě zůstal. 
Čtvrteční dopoledne propršelo, takže se už 
jen uklízelo, obědvalo a po šlofíku 
odjíždělo domů.      Soustředění splnilo 
svůj smysl. Posílili jsme vzájemné vztahy a 
také vztahk Bohu, jemu za to velký DÍK!
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ry. Dorazili jsme, šťastní a napoprvé!  
Před námi se otevřela malebná příroda 
valašského pohoří a vše korunovala 
nádherná, dřevem provoněná roubenka. 
„Kaaatkoooo!“ Byli jsme v úžasu 

se pokochat i vy – 
mrkněte na fotku (viz výše)…prosím 

! Zde jsme tedy prožili krásné  
4 dny. Mile nás překvapila kaple,  
která byla součástí roubenky. Nemusím 
popisovat, kde jsme trávili chvíle  
po probuzení a před spánkem. Přes den 

na průzkumné výšlapy. 
pondělí jsme téměř zdolali Soláň. Cestou 

jsme se zastavili na půl hoďky pomoci 
staršímu páru s vybíráním brambor. Aj ulét 
nám chtěli, ale zrovna s sebou neměli  
ani kapku. V úterý jsme se silně 
povzbuzeni Kačou vydali na  

u…už vlastně ani nevím, kde byl 
cíl. Po návratu jsme se vrhli do práce. 
Totiž, pomáhali jsme zdejším nařezat 
dřevo na zimu. Celkem jsme si mákli. 

K večeru se k nám 
přidal 

Vašek – 
nový 

týmák, 
který se 

krapet 
opozdil, 

měl však své důvody. Středa byla putovní. 
Někteří šli pěšky až do Rožnova. Já s Alčou 
jsme se tam svezli, protože jsme večer 
odjížděli domů. Zbytek týmu ještě zůstal. 
Čtvrteční dopoledne propršelo, takže se už 
jen uklízelo, obědvalo a po šlofíku 
odjíždělo domů.      Soustředění splnilo 

l. Posílili jsme vzájemné vztahy a 
také vztahk Bohu, jemu za to velký DÍK! 

za tým Keefa 



    http://dcm.doo.cz  
 

    Říjen 2010 P r o ž i l i   j s m e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Děkuj, vítej, vzpomínej (a také rozloučení 
s týmákem Michalem a přivítání nového 
týmáka) začalo společnou mší svatou ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Při mši jsme 
poděkovali za krásně prožité prázdniny a 
prosili o Boží pomoc pro všechny bývalé i 
současné týmáky, zvláště pak pro týmáka 
Michala, který končil své působení na 
středisku. Po nádherné mši svaté se 
pokračovalo na faře, kde byla připravena 
prezentace fotek z různých akcí. Poté si pro 
nás týmáci připravili hru, která byla o 
příslovích, které členové skupinky museli 
poznat a nakreslit je na papír. Potom 
následovala „operace“ Michala. Při ní, 
doktoři Honza a Kamil, vyoperovali 
Michalovi různé věci z břicha. A některé 
věci, které tam doktoři našli, byly velice 
zajímavé, např. notebook či struna z kytary. 
Poté následovala volná zábava, kde jsme se 
dobře pobavili a taky se navzájem 
poznávali. Asi kolem desáté večer se 
Michal rozloučil a odjel domů na 
Slovensko. Přejeme mu Boží ochranu a 
pomoc v jeho dalším působení! Celé 
odpoledne jsme s některými ukončili 
společnou večerní modlitbou v kostele, 
kterou připravili animátoři, následně jsme 
se postupně rozjížděli do svých domovů a 
někteří přespali v našem vagóně. 
 

Franta z Opavy 
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1. – 3. října                              Stará Ves n/O.  
 

První setkání mají mladí, kteří se rozhodli vzdělávat  
v práci s dětmi a mládeží, a také pomoci svým kněžím ve 
farnostech. Setkání se uskuteční první říjnový víkend na 
faře ve Staré Vsi n/O. Začínáme v pátek v 19h večeří.  

 

 
 

15. – 17. října          
 

Rozbíhá se také Škola partnerství, kterou pořádá 
Centrum pro rodinu a soc. péči z
16 let se dozví co všechno 
mezi mužem a ženou. Všechny víkendy proběhnou 
na faře ve Staré Vsi. Zač
večeří v 19h. 

   

   

 
 

22. – 24. října                 Stará Ves n/O. 
 

Mladí, kteří již absolvovali první rok Animátorského 
kurzu, v něm pokračují i v roce druhém. První setkání 
v novém šk. r. bude čtvrtý říjnový víkend na faře ve Staré 
Vsi. Začátkem je klasicky večeře v 19h. 

 

 
 

20. října              Biskupství Ostrava
 

Říjnový Večer mladých bude patřit hudbě. Zahrát 
a zapívat nám přijede známá písničkářka 
Eva Henychová! Začínáme klasicky mší sv. v
v kapli biskupství. Po mši následuje koncert v sále.
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         Stará Ves n/O. 

Rozbíhá se také Škola partnerství, kterou pořádá 
Centrum pro rodinu a soc. péči z Ostravy. Mladí od 
16 let se dozví co všechno může přinášet vztah 

Všechny víkendy proběhnou 
ve Staré Vsi. Začínat budou vždy společnou 

Biskupství Ostrava 

Říjnový Večer mladých bude patřit hudbě. Zahrát  
a zapívat nám přijede známá písničkářka  

! Začínáme klasicky mší sv. v 18h 
kapli biskupství. Po mši následuje koncert v sále. 
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„V Ježíší Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, pevně se držte víry. (Kol 2, 7) 

Kdy?  16. – 21. 8. 2011 Kde?  Madrid (ESP) Kdo?  16 a více let Za kolik?  Cca 9 400 Kč 
 

        

P
Ř

IH
LÁ

ŠK
Y

 

Poutníkům z České republiky, kteří chtějí využít organizovanou nabídku Sekce pro mládež ČBK, 
doporučujeme (společnou) přihlášku přes diecézní centra mládeže z důvodů organizace a logistiky 
ubytování a účasti na programu Českého národního centra. 

!!! Již je spuštěna e-přihláška!!! http://ado.cz/madrid-eprihlaska 
  

cena 9 400 Kč 

Doprava 4 900 Kč Odhadovaná cena zájezdovým autobusem 
Balíček poutníka 163 € (4 240 Kč) Ubyt.+strava, úraz.poj., MHD, batoh, festival ml. 
Fond solidarity 10 € (260 Kč) Podpora poutníků z ekonomicky slabších zemí 

 

Nedílnou součástí Světových dní mládeže jsou „Dny v diecézích". 
„Dny v diecézích" se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15. 8. 2011. 
Cestou do Španělska (hostící diecéze) navštívíme zajímavá místa (La Saletta, Loretto, a další). Ještě upřesníme. 
  

  

Motto 
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Navigace 

      
     Posádka letěla v noci do cizí země,  
kde měla na smluveném místě s letadlem 
přistát a předat důležitý náklad. Stalo  
se to během druhé světové války.  
Po několikahodinovém letu začaly 
navigační přístroje v letadle hlásit,  
že už jsou přesně nad určeným místem  
a že je třeba brzy přistát. I rádiové spojení  
s řídící věží dole na zemi udávalo pokyn: 
Jste na místě, přistaňte! Posádka  
ale navigačním přístrojům neuvěřila, 
protože celý let z mateřské základny  
na místo určení byl zatím velmi krátký. Dalo 
se totiž lehce spočítat, jak dlouho je třeba 
letět, než budou skutečně u cíle.  
Ve vzduchu však zatím byli o celou třetinu 
méně času. Říkali si: „Není možné, 
abychom tam byli tak rychle. Navigační 
přístroje patrně selhaly.“ Jak si ale vysvětlit, 
že i řídící věž opakovala výzvu „jste  
na místě, je třeba přistát“? Patrně se 
dostala do rukou nepřítele a záměrně 
začala vysílat dezinformace, aby všechna 
letadla ve vzduchu zmátla... „Ano, poletíme 
dál,“ rozhodl kapitán, „je nemožné, 
abychom byli na místě za tak krátkou 
dobu.“ Letadlo pokračovalo dál  
a přes opakované hlášení a signalizaci 
navigačních přístrojů nepřistálo. 
 
     Posádku ani zmíněný stroj již nikdo 
nespatřil. Doslali se někam daleko  
nad moře, kde jim nakonec došlo palivo. 
Na návrat už bylo pozdě. Zřítili se do moře.  
Jak se to mohlo stát? Té noci nastalo velmi  
silné proudění vzduchu (přes 130 km/hod), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
které bylo schopno unášet i letadla. 
Vzdálenost, kterou bylo obvykle možné 
přeletět za tři hodiny, šlo najednou 
překonat mnohem rychleji. Unášel je rychlý 
vítr, proto se ke svému cíli na pobřeží 
dostali velmi brzy, jak správně signalizovaly 
navigační přístroje i řídící věž. Posádka 
tomu ovšem nevěřila, spolehla se sama  
na sebe, a to se jí té noci stalo osudným. 
 
Osudové chyby se mohou stát i v lidském 
životě. Na něj může být krátká  
i nejmodernější technika. Jeho spolehlivým 
kompasem tak zůstává Bůh ve svém Slově. 
Ukazuje nám, jak moudře a správně žít,  
jak milovat, jak věřit a kudy vede cesta  
do nebe. Dokáže nás provést různými 
bolestmi, osobním trápením a nakonec 
třeba i údolím stínu smrti. I v době satelitní 
navigace se potřebujeme znovu a znovu 
vracet k tomu, co říká náš Pán, jeho Slovo 
přijímat, promýšlet, nechat se jím vést  
a vštěpovat si jej do paměti. Setkávat se  
s Božím Slovem jen v neděli a jen v kostele 
může být přece jen málo... 
 

www.vira.cz 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Letí policajt a prase do vesmíru. Prase otevře 
obálku s instrukcemi: "Změň kurs na 5 3 7, 
zapni pomocné rakety a odhoď prázdné 
nádrže." Prase vše provede na jedničku. Teď 
je řada na policistovi. Ten otevře svou 
obálku a čte: "Nakrm prase a na nic 
nesahej!" 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Co dělá jednoruký ve městě? Secondhand! 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Dva policisti jdou po ulici a najdou na zemi 
ležet pětikorunu. Jeden říká druhému: „Proč 
nesebereš těch 5 korun? „Já se ti za 5 korun 
neohnu! Ty cymbale, vždyť s tím se dá 
telefonovat!“ „Tak to už je něco jiného!“ 
Zvedne pětikorunu, přiloží si ji k uchu a křičí: 
„Halóóó...“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Blázen se prochází v parku. P
a zeptá se ho, co dělá. 
„A co to na ně sypete?
„To je zajímavé, já si na n
ale já jsem blázen...“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

„Tati, co je to kamzík?“ „
ryba.“ „A tady píšou, 
po skalách.“ „No tak vid
blbá!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
 

Rozhovor mezi Apollem a základnou 
v Houstnu: Apolo: „Houstone, p
na měsíci. Houston: „
Apolo: „Je to špatn
Houston: „Co dělají? 
na červeno. Co máme d
„Napište tam COCA-COLA a 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

parku. Potka zahradníka 
. „Starám se o jahody.“  

sypete?“ „No přece hnůj.“ 
si na ně sypu cukr. Mno, 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Tati, co je to kamzík?“ „Ale...taková blbá 
ou, že kamzík skáče  

No tak vidíš, jak je ta ryba 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

mezi Apollem a základnou 
Houstone, přistáli jsme 

„Jak to tam vypadá?“ 
patný, jsou tu rusové.“ 

 Apolo: “Natírají měsíc 
me dělat?“ Houston: 

COLA a zmizte!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ročník III. 
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Tisk: DSM Stará Ves n/O. 



 

 

Modlitba za Světové dny mládeže 2011 v Madridu
  

Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste, 
jak jsi veliký! 

Svými slovy a činy jsi nám zjevil, 
kdo je Bůh, tvůj Otec a Otec nás všech, 

a kdo jsi ty: náš Spasitel. 
Voláš nás, abychom byli s tebou. 

  
Chceme tě následovat kamkoliv půjdeš. 

Vzdáváme ti díky za tvé vtělení; 
jsi Věčný Syn Boha, 

ale ponížil ses a stal ses člověkem. 
Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání;

byl jsi poslušný vůli svého Otce až do konce, 
a proto jsi Pán všech a všeho. 

Vzdáváme ti díky, protože v Eucharistii jsi zůstal s námi;

tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina 
nás vždy zvou, abychom byli spojeni s tebou. 
Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali. 

Chceme jít tam, kam nás pošleš 
zvěstovat tvoje Jméno, 

uzdravovat ve tvém Jménu, 
doprovázet naše bratry k tobě. 

 

Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil.

Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži,

nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš.

Ty jsi život. 
Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě zakořeněny!

Ty jsi naše skála. 
Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho života!

  
Prosíme tě za papeže Benedikta XVI., 

za biskupy 
a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeže v Madridu.

Prosíme tě za naše rodiny a přátele, 
a zvláště za mladé lidi, 

aby tě poznali při tomto setkání 
díky radostnému a pevnému svědectví víry. 

 

AMEN 

Madridu 

za tvou smrt a zmrtvýchvstání; 
 

námi; 

 

, aby nás osvítil a posílil. 
Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži, 

nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš. 

tobě zakořeněny! 

ným základem celého našeho života! 

Madridu. 

 


