Jiný svět

Vzpomínání na 1. sv. př.
Zážitky z Nepálu IV.
ActIv8
Salesiánské chaloupky
EXIT 361 MISE
Poutní zájezd

Příspěvek od dětí z naší farnosti

Byl jednou jeden pohádkový svět
plný víl. A mezi nimi byla jedna velmi
krásná víla jménem Kornélia. Opravdu
byla krásná, oči měla jako nebe, vlasy
tak jemné, jako když se dotýkáte květů
růže, a tvář měla velmi líbeznou. Víly
čekaly na to, až je někdo osvobodí ze
zakletí. Ale Kornélie nechtěla čekat
tak dlouho, a proto se rozhodla, že se
osvobodí sama. A jak to udělá?
Říká se, že je kouzelná brána, kterou
může otevřít jen ochotné a laskavé srdce
a právě takové měla Kornélia. Šla tedy
a viděla, co potřebovala – Kouzelnou
bránu. Kouzelná brána se otevřela a
Kornélia vešla. Najednou viděla lidi,
kteří nevypadali jako ona. Neměli
dlouhé a jemné vlasy jako ona. A
divila se, co je to za lidi a co to mají
na sobě? Ohlédla se a uviděla květiny.
Jedna z nich jí něco připomínala. No
jistě, to jsou ty květiny co máme i v
našem pohádkovém světě. Přivoněla si
tak, že jí to připomnělo její pohádkový
svět. Zavzpomínala tak, že narazila do
mladého pána. A tak to začalo.
Najednou viděla vysvobození. „Pane,
prosím vás, mohl byste mi říct, kde
jsem?“ „Kde? No přece ve Vysokém
Mýtě.“ „Chcete říct, že ve městě?“
„Copak vy to tu neznáte?“ „Ne, tohle
město neznám.“ „Tak já vás provedu,
chcete?“ „Tak dobře.“ A Kornélia
viděla celé město, hudební školy a
další budovy. Nejvíc se jí líbil kostel

sv.Vavřince.
„Ještě jsem vám neprozradil, jak se
jmenuji, slečno. Jsem David.“ „Já jsem
Kornélia.“
„Nechtěla byste jít na večeři?“ „Ano,
moc ráda.“ I když nevěděla, co to večeře
je, přesto šla. Bylo po večeři a David
se Kornélie zeptal na důležitou věc: „
Kornélie, vezmeš si mě?“. A Kornélie
odpověděla : „Ano, vezmu“. Dny
plynuly a Kornélie s Davidem chystali
svatbu.
Ale v ohnivé kouli to viděla královna
víl a chtěla, aby se Kornélia vrátila
zpět do pohádkového světa. V té době
Kornélie vybírala svatební šaty a David
zase snubní prstýnky. Když šla Kornélia
domů se svatebními šaty, zahlédla
kouzelnou bránu a v ní královnu víl.
Také David ji uviděl a chtěl Kornélii
zachránit., ale královna ho zmrazila
a řekla : „Ty mě nikdy nezastavíš,
chlapče.“ Kornélie volala: „Davide,
Davide!“ Kornélie však věděla, jak na
to. Vzala z kapsy kouzelný jed a hodila
ho po královně, a tím i osvobodila
Davida.
A pak měli nádhernou svatbu a oba
byli šťastní.
A VŠICHNI VÍME , ŽE LÁSKU
NEMŮŽE ROZDĚLIT NIC, ANI
SMRT.
Kateřina Scheibová

Děkujeme všem, kteří se podíleli svými příspěvky na vzniku tohoto čísla!
Příspěvky, připomínky, komentáře (…) jsou vítány!!!! Uzávěrka příštího čísla je: 20.11.2008
Toto číslo připravili: P. Pavel Mistr, MUDr. M. Novotná, M. Novotná ml., O. Jiskra, J. Jiskrová
Toto číslo vyšlo za ﬁnanční podpory ﬁrmy Dialog, graﬁcké studio, Oldřich Jiskra a MUDr. Marie Novotné
Kontakt na redakci: m.novotna@post.cz, tel.: 465 423 785, J. Jiskrová, e-mail: jar.jiskrová@centrum.cz
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Rok
sv. apoštola
Pavla
Dnem 29.6.2008 jsme vstoupili do
jubilejního roku apoštola národů,
sv. apoštola Pavla.
Při vyhlášení tohoto roku během řekl
Svatý otec toto:
„Drazí bratři a sestry, tak jako na
počátku i dnes potřebuje Kristus apoštoly
připravené obětovat sebe samé. Potřebuje
svědky a mučedníky jako byl sv. Pavel,
nejprve násilný pronásledovatel křesťanů,
který na cestě do Damašku spadl na zem
oslněn božským světlem, bez zaváhání
přešel na stranu Ukřižovaného a bez
nároků jej následoval. Žil a pracoval pro
Krista, pro něj trpěl i zemřel. Jak aktuální
je dnes jeho příklad!“
V neděli mi mládež položila otázku v čem
je pro mě osobně sv. Pavel důležitý. Když
osobně tak že je mým křestním patronem.
Určitě je u něho velmi sympatická odvaha

se kterou znovu a znovu přes překážky
následoval a hlásal Krista. Při své
velikosti si přiznával i svoji slabost a učil
se závislosti na Boží pomoci.
„Byl mi dán do těla osten, posel to
satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby
se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu
jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho
zbavil. Ale on mi řekl: Stačí ti moje milost
a síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“
(2 Kor 12, 7-9)
V čem je pro vás osobně svatý Pavel
důležitý? Na tuto otázku si budeme
postupně odpovídat po celý rok a
postupně budeme nalézat i odpověď.
Spolu s P. Janem vám přeje požehnaný
rok apoštola, který je také nazýván
dobrodruhem víry.
P. Pavel

www.vatican.va / www.annopaolino.org /
Zde na těchto stránkách jsou umístěny nezbytné informace k přípravě a účasti na oslavách dvoutisíciletí včetně
programů a událostí, možnosti zamluvit pouť, návštěvu či bohoslužbu v bazilice sv. Pavla za hradbami.

U příležitosti dvoutisíciletého výročí od narození sv. Pavla,
apoštola, jsou uděleny zvláštní odpustky:
I. - Všem jednotlivým věřícím křesťanům,
kteří opravdově litují svých hříchů, jsou
náležitě očištěni svátostí pokání a posíleni
svatým přijímáním, kteří se s úctou vydají
na pouť do papežské baziliky sv. Pavla
za hradbami na ulici Ostiense a pomodlí
se na úmysl Svatého otce, jsou přiznány
a uděleny plnomocné odpustky časného
trestu za jejich hříchy, poté co obdrželi
svátostné odpuštění hříchů a prominutí
svých nedostatků. Plnomocné odpustky
budou moci získat věřící křesťané jak pro
sebe, tak pro zemřelé, a to tolikrát, kolikrát
splní předepsané úkony; v platnosti
zůstává norma, podle které je možné získat
plnomocné odpustky pouze jednou za den.
Aby modlitby, které se konají během těchto
posvátných návštěv, intenzivněji vedly
a povzbuzovaly duše věřících k uctívání
památky sv. Pavla, bylo stanoveno a
nařízenonásledující: každý věřící se kromě
svých modliteb před oltářem s Nejsvětější
svátostí, podle své zbožnosti, vydá ke
konfesnímu oltáři, kde se upřímně pomodlí
Otčenáš a Vyznání víry a připojí invokace
ke cti Blahoslavené Panny Marie a sv.
Pavla. Tato úcta musí být neustále úzce
spojena s památkou Knížete apoštolů sv.
Petra.
II. – Věřící křesťané různých místních
církví po splnění běžných podmínek
(svátost smíření, svaté přijímání a modlitba
na úmysly Svatého otce), s vyloučením
jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou
získat plnomocné odpustky, když se budou
účastnit veřejného posvátného obřadu
nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů;
ve dnech slavnostního zahájení a ukončení
Roku sv. Pavla na všech posvátných
místech; v ostatní dny stanovené

místním biskupem na posvátných místech
zasvěcených sv. Pavlu a ve prospěch
věřících i na jiných místech, určených
biskupem.
III. – Věřící, kterým brání nemoc nebo
jiná legitimní a zřejmá příčina, vždy s
duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s
předsevzetím, že splní běžné podmínky
hned, jakmile to bude možné,
mohou také získat plnomocné odpustky,
když se duchovně připojí k některé jubilejní
oslavě ke cti sv. Pavla a obětují Bohu své
modlitby a utrpení za jednotu křesťanů.
Kněží, kteří byli příslušnou církevní
autoritou pověřeni zpovídáním, by měli
přijmout věřící vstřícně a velkodušně, aby
jim tak usnadnili obdržení všech potřebných
milostí. Tento dekret platí pouze během
Roku sv. Pavla. Jakékoli opačné ustanovení
není překážkou.

Rozhodnutí diecézního biskupa na základě
dekretu Apoštolské Penitenciárie
Na základě ustanovení dekretu Apoštolské
Penitenciárie z 10. května 2008 (viz
výše) určuji v královéhradecké diecézi
následující zvláštní podmínky pro získání
plnomocných odpustků Roku sv. Pavla: Po
splnění v citovaném dekretu stanovených
podmínek (odst. II.) mohou věřící získat
plnomocné odpustky o všech nedělích a
liturgických slavnostech ve všech kostelích
zasvěcených sv. apoštolům Petru a Pavlu
(v naších farnostech je to kostel ve Slatině).
Za stejných podmínek pak mohou získat
plnomocné odpustky po celý rok, tj. od
28. 6. 2008 do 29. 6. 2009, ve farním

kostele sv. Pavla, apoštola v Hradci Králové
– Pouchově.
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Mozaika
► 20.9.2008 Společné setkání mladých lidí z Vysokého Mýta a okolí
Jedná se o ekumenické setkání , na kterém spolupracuje pět
vysokomýtských církví.
Motto tohoto setkání je:

„Buď sám sebou,
nejsi error“.
Program začne v 13.30 hodin společnými chválami, po kterých bude
následovat zamyšlení nad první částí motta – Buď sám sebou. Naše
pozvání na toto zamyšlení přijal PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Dalším bodem programu budou workshopy. Mezi ně jsme zařadili
pěvecký, výtvarný, taneční, sportovní workshop, dále lukostřelbu,
crazy games, bibliodrama, speciál pro dívky a čajovnu. Tyto
workshopy budou rozmístěny po Vysokém Mýtě, některé i na náměstí
– dle počasí.
V 18.00 hodin se opět sejdeme na náměstí, kde proběhne společná
ekumenická bohoslužba, jejíž součástí bude i promluva k druhé části
motta – Nejsi error. Od 20.00 hodin se uskuteční také na náměstí
koncert rockové kapely Eliata.
Chceme se jako církve více otevřít a ukázat, že jsme normální
lidé. Proto tuto akci uskutečníme na náměstí. Bude přístupná všem
obyvatelům Vysokého Mýta, kteří budou mít zájem se zúčastnit nebo
se alespoň přijít podívat.
Pokud budete mít jakýkoli dotaz, ráda vám ho zodpoví naše tisková
mluvčí Máří (mail:marnov@centrum.cz nebo tel.č. 737 335 896).
► 26.-28.9.2008 výročí vyvraždění Vršovců, sjezd rodáků a žehnání
obecního praporu a znaku v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
rámci nedělní mše sv. Začátek v 10 hod. za účasti diecézního biskupa
českobudějovického a rodáka z Vraclavi Mons. Jiřího Paďoura.
OFMCap
►19. října 2008 od 9,30 Slavnost posvěcení chrámu Páně sv. Vavřince
ve VM a znovu posvěcení restaurovaných a posunutých varhan za
účasti Mons. Josefa
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Poutní zájezd
do západních Čech a Německa
Tento zájezd proběhl ve dnech
28. – 31.5.2008. Navštívili jsme zámek
Bečov nad Teplou, premonstrátský
klášter Teplá a Mariánské Lázně, kde
jsme v kostele Nanebevzetí Panny
Marie měli mši svatou. Ubytováni
jsme byli v Chebu. Druhý den jsme
jeli do Německa. První zastávka
byla na místě Kappl – poutní kaple
Nejsvětější Trojice, kde jsme slavili
mši sv. Pak jsme pokračovali do měst
Waldsassen, Marktredwitz, Bayreuth
a Kulmbach, kde jsme si navštívili
památky. Třetí den jsme si prohlédli
Cheb a odjeli na Chlum sv.Máří, kde
jsme měli komentovanou prohlídku
kostela Nanebevzetí Panny Marie
a sv.Máří Magdalény. Odpoledne

patřilo Karlovým Varům a spali jsme
v Ostrově. Ráno jsme se prošli po
městě a navštívili kapli sv.Floriána se
stropní freskou Vraždění betlémských
neviňátek a křížovou cestu věnovanou
obětem minulého režimu. V Klášterci
nad Ohří jsme navštívili zámek, klášter
i kostel Povýšení Sv.Kříže. Posledním
městem, které jsme si prohlédli, byl
Žatec. Duchovně nás doprovázel
P.Pavel Mistr, domů jsme se vrátili v
sobotu půl hodiny před půlnocí.
Lída Zavřelová

Letos jsem si měla vybrat mezi táborem ve
Františkově, ale také hudebním. Nakonec
mě přitáhl tábor právě na Františkově,
protože jsou tam kamarádi a nevidět je
další celý rok, to snad ani není možné.
A taky že s nima všema byla vždycky
velká legrace. O každém poledním
klidu se pár děcek sešlo v
našem stanu, kde
se mnou bydlela
ještě Eliška a
mohli jsme se udusit
smíchy. Řeknu Vám
jednu příhodu, kterou
jsem zažila i s Eliškou.
Náš stan už od příjezdu vypadal všelijak,
ale přece jenom se to dalo přežít. No ale
potom se to začalo horšit. Už se nám
troooochu víc rozpadal. Nakonec se
rozložil dočista. Čekalo nás stěhování do

jiného stanu. Mě se do toho moc nechtělo,
protože jsem ten stan měla ráda.
Ale co se dalo dělat…Myslely jsme,
že vedoucí stan rozloží a dají ho pryč.
Jenomže vedoucí ho opravili (šikulky)
tak, že byl ještě lepší, než na
začátku. My už měly všechno
odstěhované! Tak jsem
přemluvila Elišku, ať se
stěhujeme zase zpátky.
I děcka pomáhaly. No a
bylo. Taky jsme v týdnu
chodili do kostela do Rokytnice. Při
mši jsme hráli a zpívali. Bylo to pěkné,
jak v kostele zněla hudba a úplně to kostel
rozjasnilo. Jako Zálesáci jsme toho hodně
prožili na suchu i v dešti.
Už se mooc těším na další.
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Anežka Jiskrová, P.S.: Rozšiřte řady�

Na letošním táboře
přepad, slavnostní táboráky, noční hlídky…
sk
s názvem Ostrov
Není důležité, kdo nakonec zvítězil,
u N auts
ov k ý
pokladů se z každého
protože poklad našli všichni, ať už
ýc t á b
hH o
z nás stal pirát nebo
to byl ten pirátský nebo poklad
ra r Do
pirátka Z . Snažili jsme
přátelství a poklad úžasně
dů
lan
se podle pokynů kapitána
prožitého týdne...
y
Silvera doplout na Ostrov pokladů a
Z našeho oddílu
najít ukrytý poklad. Piráti a pirátky byli
Rosniček se nás na tábor
rozděleni na 4 posádky, které mezi sebou
vydalo 8 světlušek (Alík,
soupeřily. Abychom se více vžili do děje,
Ádík, Anžužu, Borůvka, Zvíře, Jehlička,
nabatikovala si každá posádka tričko v
Pája a Sabča) a 7 skautek (Kity, Terka,
jiné barvě. Skautky a světlušky si ještě
Pipi, Verča, Máďa, Veverka a Vanilka). Při
vyrobily batikované pytlíčky na pirátské
slibovém ohni složila svůj světluškovský slib
peníze, které dostávaly v rámci bodování.
Jehlička a ke skautskému slibu se zavázaly
Kromě etapové hry jsme ještě plnily další
Anžužu, Borůvka a Zvíře.
zkoušky: tři orlí pera (24 hodin mlčení, 24
Na závěr bychom chtěly poděkovat panu Jiskrovi za
hodin hlad, 24 hodin samota), tři kapky
rosy, světýlka a různé odborky. Nechyběly bezplatnou výrobu cen pro celotáborovu hru.
ani výlety do blízkého a vzdáleného okolí,
Rosničky - 2. oddíl světlušek a skautek
slaňování, střelba ze vzduchovek, noční
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na ší
fa rnosti.
M. Novot ná st .

FARNÍ
KNIHOVNA
(FARA u kostela sv. Vavřince)

jeho tříletý syn na začátku puberty zemře
na nevyléčitelnou chorobu, se dotkla srdcí milionů lidí, kteří prožili zármutek a
ztrátu. Kniha byla přeložena do jedenácti
jazyků,
v Holandsku byla dvakrát vyhlášena nejlepší nebeletristickou knihou roku.

PŮJČOVNÍ DOBA:
NEDĚLE: Po dopolední mši sv.
9,30 – 10,00 hod.
(v případě zájmu i déle)
STŘEDA: Od 19,00 – 21,00 hod.

• Jaromír Neumann: PETR BRANDL
a jeho Nanebevzetí ve Vysokém Mýtě
Spolu s chrámem sv. Vavřince, v němž se
Brandlův obraz nalézá, je nejvýznamnější
historickou památkou města a jako umělecké dílo patří k největším pokladům českého
umění v celé oblasti východních Čech.

NOVINKY:
• Dominik Duka: V DUCHU PRAVDY
Kniha se ve stručnosti zabývá řadou témat
(ve formě rozhovoru o sobě, o historii,
o společnosti, o církvi, o diecézi, o Bohu)
a je pozváním k zamyšlení nad životem
dnešního světa a lodičky církve v něm.
• Jaro Křivohlavý: O ODPOUŠTĚNÍ
s Jaro Křivohlavým
Když budeš v pokušení druhému člověku
znovu připomenout to, co jsi mu již jednou
odpustil, zadrž a neřekni ani slovo … Přesvědčil jsem se, že člověk se může změnit
– tím, že mu někdo odpustí …
• Ruth Pfau: SRDCE MÁ SVÉ DŮVODY
– Lékařka a řeholnice pomáhá v Pákistánu
Ruth Pfau slouží už více než 40 let chudým a malomocným a bojuje i s novou
vlnou nenávisti a teroru v muslimském
světě. Je předmětem úcty a lásky tisíců
Pákistánců od Karáčí po Himálaj. Je to
odvážná a moudrá žena s velkým srdcem,
která nám ukazuje, co vše může křesťanský impuls změnit k lepšímu ve světě naplněném konﬂikty.
• Harold S. Kushner: KDYŽ SE ZLÉ
VĚCI STÁVAJÍ DOBRÝM LIDEM
Výpověď autora, který se dozvěděl, že

• Jaro Křivohlavý: O ŠŤASTNÉM MANŽELSTVÍ s Jaro Křivohlavým
Láska znamená úctu, respekt (vážit si
druhého za všech okolností), odpouštění
(bezpodmínečné odpouštění všeho a vždy)
a starost o druhého (jako o sebe samého)...
• Louis Evely: MODLITBA MODERNÍHO ČLOVĚKA
Autor nás burcuje, abychom se neminuli
s Ježíšovým vyučováním o Bohu.
(V úvodu knihy je poznámka pro čtenáře
úzkostlivějšího svědomí: Knihy L. Evelyho jsou přepsaná kázání z duchovních
cvičení – ta jsou jiným literárním druhem
než teologická přednáška. Kázání používá jiný slovník; má probudit, vyprovokovat k přemýšlení a dalšímu hledání.) A
dle V. Vacka je autor osvědčený provokatér.
• Conrad Ferdinand Meyer:
KRÁL A SVĚTEC
Toto drobné veledílo čtenáři poskytne nejen vhled do stále neprozkoumaných hlubin
lidské duše, ale také poutavý příběh a radost z mistrně konstruovaného vyprávění.
www.katolik.vmyto.cz
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Zážitky z Nepálu IV.
MISE
Ve dnech 5. – 6.9.2008 se v
Pardubickém centru Církve bratrské
sešli příznivci pořadu Exit 316. Tato
víkendovka měla název JÍZDA 316
a celkem byly čtyři – v Pardubicích,
Táboře, Českém Těšíně a Vsetíně.
Sešlo se nás tam kolem stovky z
různých částí Čech. Na programu
bylo představení nových dílů, jejich
koncepce a cíle. Probírali jsme
diskusní a tvořivé materiály. Také
jsme se učili, jak pozvat mladé lidi na
Exit, vytvořit příjemné prostředí, vést
diskuse, jak setkání udělat zajímavější
a jak sdílet víru. Nechyběly společné
chvály a modlitby. Nakonec jsme si
všechny teoretické věci vyzkoušeli na
vlastní kůži.
Po roční přestávce se na obrazovkách
ČT objeví Exit znovu. Od září 2008
začnou nové díly EXIT316 MISE.
A v čem je nový Exit vlastně nový?
Novinkou je hlavní hrdinka Markéta

– mladá dívka, která pátrá po tom,
zda život na Zemi dává smysl a
zda existuje Bůh. A v tom je její
mise. V nových dílech potká mnoho
zajímavých lidí, kteří ji svými
životními příběhy buď přibližují, nebo
vzdalují od poznání Boha. Přesně
tak, jak to prožívá dnešní mládež.
Budeme znovu vídat anděla Kryštofa,
ale tentokrát mu na obrazovce bude
sekundovat protivník nadmíru
protivný, anděl temnot Desmon (více
informací na www.exit316.cz nebo
www.turbo316.cz).
I my se opět začneme scházet a
diskutovat, opět po nedělní mši svaté
na faře – datum bude ještě upřesněno.
Tímto chci pozvat naši mládež:
Nebojte se a přijďte si popovídat o
tématech, která se nás denně dotýkají!
Budeme se na vás těšit!
Máří Novotná
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pokračování z VL z června 2008
René MANDYS
zvaný „Poutník“

1. den (pondělí 7. 5.)
(Pokhara – Kathmandu)

Ještě před svítáním si nás našli komáři. Využili početní převahy, tmy, naší
horizontální polohy a nedobrovolně
nám odebrali krev. Když jsme po půl
šesté již nevydrželi ležet, tak jsme to
některým vrátili. Pak začal těžký úkol.
Narvat vše do batohů, uvést vše do
původního stavu, poděkovat, zaplatit
a odejít z Giri hotelu. Než jel kolem
místní autobus, trochu jsme se prošli.
Na stanovišti turistických autobusů bylo
pod panoramatem himalájských vrcholků narovnáno asi deset celkem pohledných autobusů. Poslední nákup pečiva
a odskočení v Pokhaře a zanedlouho
po předodjezdových procedurách náš
TATA - autobus vyjel. Od Kathmandu

nás dělilo pozvolna méně a méně než
dvě stě kilometrů. Na předních sedadlech jsme pozorovali stále překvapující
dopravní zvyklosti Nepálu včetně gestikulace z okýnka. Zanedlouho byla
přestávka na snídani v jedné restauraci
s nádhernou zahradou a přibližně po
jedenácté byla půlhodinová přestávka
na oběd ve stejné vesničce jako cestou
do Besishaharu. Občerstvili jsme se
banány, pirožky se zelenino-bramborovou náplní a dalšími pochoutkami
ze stánků a jelo se dál. Tentokrát už
sedm osazenců přední části autobusu
pustilo místní hity do celého autobusu
tak hlasitě, že to přes uličku sedící pár
Rusů nevydržel a vyžádal ztlumení.
Řidič danou trasou určitě nejel poprvé,
protože jeho dravost při předjíždění
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do kopce byla podložena naprostou
jistotou bezpečnosti. Kopec to byl
opravdu pořádný. Na vrcholu jsme
přehoupli do předměstí polorozebraných budov na blátě. Mezi náklaďáky,
autobusy, motorky a pár aut se začali
motat přeložení cyklisté a pojízdní i
pěší prodavači všeho možného. Policisté v respirátorech zrychlovali
dopravu a krávy se jakoby naschvál
kolíbaly prostředkem silnice. Při
vyzvedání batohu z kufru nás již nepřekvapili naháněči, ale jeden přišel
s velmi rozumnou cenou ubytování v
nedalekém hotelu (5 USD/dvoulůžkový pokoj). Po upsání se na recepci
jsme nalehko vyrazili do kanceláře
společnosti Gulf Air. Po dlouhém
hledání, během kterého Vojtovi jeden
vytrvalý prodejce vnutil šachy, jsme
našli přeplněnou pobočku. Naštěstí
jsme tam ještě s dalšími dvěma dělali asi velký rozruch, a tak Vojtu k
potvrzení letenek pozvali do buňky
za tmavým sklem k jednomu profesionálnímu úředníkovi. Nepochopili
jsme proč to nešlo zařídit telefonicky,
když stejně pasy vidět nechtěl. Vraceli jsme se velikou oklikou okolo královského paláce, kde jsme nakoukli
na nefotografovatelnou stráž u chrámu. O kus dál za střeženou americkou ambasádou ve výstavbě. Čekal
nás ještě „odpadkový“ park, pokus
o proniknutí do placeného Durbar
Square a na závěr cesta přeplněnými uličkami do nám známé oblasti.
Nakupovalo se již za vytrénovaného
smlouvání (batohy, plakáty a spousta
čaje). K večeři jsme zašli do tibetské
restaurace a uondaní jsme dorazili na
hotel Lunar. Tak tak jsme neusnuli
při mši a při objednávání snídaně na
střešní terase.

2. den
(úterý 8. 5.) (Kathmandu)

Do pršlavého rána se nám nechtělo
vůbec vstávat. Motivovalo nás jít na
snídali na střeše, ale čekal nás otřesný zážitek. Protože poprchávalo dost,
seděli jsme uprostřed dění v kuchyni.
„Pat a Mat“ na plynu vyráběli chapati
a sýrové omeletky zatímco my jsme
usrkávali extra kořeněný čaj. Radši
jsme pak co nejdřív vyrazili do Patanu
(taxíkem za 150 NPR pro všechny).
Zoologická měla otevřeno až od deseti,
tak jsme zatím zabrouzdali do školních
uliček směrem ke katedrále, poblíž
které sídlí čerstvě vysvěcený biskup
Anthony F. Sharma, první apoštolský
vikář Nepálu. Katedrálu jsme si důkladně prohlídli a potkali se uvnitř s
jednou řeholní sestrou a pár mladými,
kteří uklízeli po sobotním svěcení.
Pak přišla na řadu ta ZOO, kde jsme
mohli kromě zvířat pozorovat školní
výpravy dovádějící o 106. Bylo tam i
spousta atrakcí od lodiček přes žaludek
zvedající kolotoč až po jízdu na slonu.
Vojtu jsem inspiroval ke koupi několika
plakátů a návštěvu jsme skončili výborným a levným obědem v restauraci.
Následovala procházka do centra Patanu ke chrámům obsypaným prodejci
a zevlujícími domorodci. Návštěvu
muzea jsme vzdali a po důkladném
vysvětlení všem stánkařům, že si nic
nekoupíme, jsme se rozhodli vrátit na
hotel (tedy kromě Vojty) . Ten ještě
procházel tento pěkný kout velkoměsta.
Prošmejdil spousty obchůdků, hodinku byl na internetu, stavil se na pizzu
ke sváče a po důkladném prohlédnutí
titulů v knihkupectví usedl do dodávkového „mačkacího“ autobusu směrem
na Thamel. My ostatní jsme do té doby
šmejdili v centru protože jsme si dali

Mediální den

27.6.2008 v Hradci Králové
Prvním hostem druhého mediálního
dne byl Mgr. Matyáš Zrno, z občanského institutu Res Claritatis (www.res.
claritatis.cz). Cílem tohoto sdružení
je přinášet aktuální informace z katolického světa – vzdělávat, informovat,
obhajovat názory katolické církve.
Nemá za cíl pastoraci.
V prvním sdělení se krátce dotkl
otázky - sekulární media a církevní
prostředí. Někdy možná máme dojem,
že media jsou proti nám, ale jsme na
tom lépe než si myslíme. V redakcích
nebo v názorových rubrikách jsou jako
komentátoři často zastoupeni křesťané.
Zdůrazňoval nutnost profesionality i v
křesťanských mediích, aby nevzbuzovala spíše negativní postoje ke křesťanství.
Druhým hostem byl Štěpán Pospíšil.
Představil nám časopisy Tarsicius,
který je určen pro ministranty. A dívčí

časopisy IN - dívčí svět- alternativy
k Bravo či Dívka. Sdělil nám něco z
výrobní dílny těchto časopisů, kdy je
nutno brát v potaz rozdílnou mentalitu
stejně starých chlapců a dívek.. Jen
takovou zajímavost. Koho časopisem
oslovit? IN- pro dívky. Ženy a dívky se
ztotožňují, zobecňují s tím, kdo je na
první straně a navíc dívky ve 12 až 14
letech si chtějí připadat starší a dívčí
či ženské časopisy, i ty světské z této
mentality vychází. Kluci jsou jiní, na
první dojem si časopis nevezmou, musí
je zaujmou něco uvnitř- auta, hokejisté…
Určitým typem prezentace, obrazem
církve, katolíků, farnosti jsou nástěnky. Měly by oslovovat i nevěřící okolí a
pro nás je to výzva, abychom se nespokojovali s jejich nízkou úrovní.
Marie Novotná st.
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někdo, pokud možno, cizí. Tento záměr
se ale ne vždy zdaří, neboť stačí, aby
alespoň jedna z dívek, byť jen podle
hlasu, danou postavu poznala a objasnila ostatním její totožnost. Výsledný
efekt se tak mine účinkem.Den je zakončován večerní modlitbou. My jsme
k tomuto účelu využívaly nádherný
místní kostel. Při svitu chaloupkové
svíce jsme Bohu přednášely své díky a
prosby. Byly to působivé okamžiky. Po
večerní modlitbě vždy následuje další
charakteristický prvek salesiánských
chaloupek, kterým je večerní slůvko.
Jedná se o krátký příběh obsahující
nějakou hlubokou myšlenku. Po slůvku
„rozdáme křížky“ na dobrou noc, vedoucí zhodnotí uplynulý den a proběhne porada. Pak už nezbývá nic jiného,
než zalézt do spacáku. Byl to příjemný
týden strávený s bezvadnými lidmi.
Vytvořila se zde pevná přátelství, která, jak doufám, potrvají i nadále. Aby
se chaloupka mohla vůbec uskutečnit,

potřebovali jsme pomoc a pochopení
lidí zvenčí i z naší farnosti. Chtěla bych
tedy poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli zajistit nebo
zpříjemnit průběh naší chaloupky.
A co říci závěrem? Snad citovat úryvek
z deníku, který psaly děti…
5. den - 29.července 2008
„Šli jsme na výlet. Šli jsme po silnici a
lesem. Bili jsme popálení od kopřiv a
nastříkali jsme si to. Pak někomu došlo pití a pili jsme od vedoucích. Našli
jsme studánku napustili jsme si ﬂašky
namočili jsme si vlasy, klobouky, kšiltovky a šátky. A cákali jsme po sobě
vodu. Potom jsme se najedli a spokojené jsme se zpátky vrátili do Knířova. Je
to tu super.“
Bára Michalcová
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vyšít tričko Around Annapurna Nepal.
K jídlu se nám zamlouvala až několikátá restaurace, či spíše kavárna, kde
jsme si dali jehněčí mo-mo nebo kuřecí
maso s rýží a Hary se rozhodl vyzískat
etikety z nepálského piva Gorkha. Akorát jsme pak přišli pro trička, nakoupili
po ranní zkušenosti snídani na další
den a namířili si to k hotelu. Po mši sv.
za nepálského biskupa a šíření evangelia v této zemi se šlo spát. Ještě před
ulehnutím Vojta s Harym utěsňovali
okna, protože začal pořádný slejvák, a
klidného spánku nedopřáli ani obřímu
švábovi na záchodě.

3. den
(středa 9. 5.) (Kathmandu)

Po zkušenosti z minulého dne jsme si
přispali a pro změnu měli mši svatou
hned po probuzení a pak následovala
individuální snídaně tvořená zakoupeným pečivem. Naplánovanou jsme
měli návštěvu opičího chrámu, a tak
jsme se tam pěšky vydali. Přes Thamel směrem k zabláceným cestám
u řeky, stále častěji kolem dalších
prodejců až pod chrám. Opice nás
opravdu vítaly už dole. Čekali nás
ale i dost neodbytní žebráci a stánkaři s cetkami nebo kameninovými
obrázky a hlavně prudké schody
vzhůru. Před vrškem jsme zpocení
zaplatili vstupné (100 NPR/turistu) a
o kousek dál už viděli celé smogem
zamlžené Kathmandu pod sebou.
Chrámů a různých chrámečků bylo
nahoře spousty, především ale nespočet suvenýrů takřka všech druhů.
Někteří z nás neodolali jen u CDček
a obrázků. Do večera, kdy jsme vyšli
na večeři opět do tibetské restaurace,
jsem stejně jako Vojta utratil poslední
zbývající peníze za další tričko a sní-

dani. U večeře jsme zahlédli dvojici
Slováků a starší pár Čechů i některé
již povědomé obličeje, ale nějak s
námi konverzaci nenavázali. Hary
využil možnosti sundat si další etiketu z piva. Na hotelu už jen přibalit
další nákupy, na recepci zaplatit tři
přespání a „skvělou“ snídani, objednat taxíka na ráno, pak ještě sprcha, i
když voda byla špinavá jako v řece po
bouřce a už rychle na kutě.

4. den
(čtvrtek 10. 5.) (Kathmandu – Bahrain)

Vstávali jsme před půl šestou, lehká
snídaně, sprcha na probuzení, i když
voda byla dost divná a ledová. Pak jsme
se za 5 USD namačkali i s batohy do
taxíku se střešní zahrádkou a odjeli
na letiště, kde jsme se o půl sedmé měli
checkovat. Tam vše proběhlo celkem
v pohodě. Po čekání a tichém zvolání
Gulf Air se všichni v čekárně zvedli a
před desátou jsme nastupovali do letadla
(B 767) na Bahrain. Já seděl vedle
Vojty u okýnka a stihli jsme vyzkoušet
šachy. Na plátně dávali praštěnou arabskou hudební komedii, tak jsme radši
využívali občerstvovacích služeb. Hary
se na nás z vedlejší uličky přišel podívat a sledováním polohy na GPSce docela vyděsil „vytikaného“ Francouze.
V Bahrainu nám dali transfer na hotel
s obědem a večeří. Čtyřhvězdičkový
Gulf Gate Hotel byl vzdálený asi šest
kilometrů od letiště v hlavním městě
Manama. Po zapsání na recepci jsme se
hned přesunuli do jídelního sálu, kde
jsme si formou švédských stolů zaplnili břicha vybranými specialitami i se
zeleninou a samozřejmě sladkostmi a
ovocem. Rozdělili nás do dvou pokojů
se sprchou, televizí, velmi výkonnou
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klimatizací, trezorem a balkónem.
Chvíli jsme trávili při sledování Růžového pantera v angličtině s arabskými
titulky a poté, co jsem si dal pořádnou
koupel jsme vyrazili do vražedného
hicu. Nakoukli jsme do jedné mešity a
potkali jednoho „plastika“, který na nás
blekotal anglicky nějaký fráze. Podél
nájezdu na dálnici do Saudské Arábie
jsme se smažili na slunku i s jedním
Švýcarem, který v Bahrainu pro Gulf
Air dělá na letišti něco do kompozit
a také se vydal něco nafotit. Viděli
jsme přístaviště s lodičkami, západ
slunce nad rozestavěnými hotelovými
mrakodrapy, které se pomalu (stejně
jako fontána pod koulí na obrovském
kruhovém objezdu či šňůry lamp v ulicích) rozsvěcovaly. Na hotelu jsme si
ještě odpočinuli a kolem půl osmé zas
seděli kolem prohýbajícího se stolu u
večeře. Do plánovaného odjezdu v 23
hodin jsme si ještě schrupli a když nás
telefonem probudili (někoho dvakrát),
převezli nás minibusy na letiště.

5. den
(pátek 11. 5.) (Bahrain – Německo,
Frankfurt – Praha – Náchod)

Do odletu Airbusem 340 v 1:30 jsme si
v klidu prošmejdili duty free obchůdky s děsivými cenami v bahrainských
dinárech či dolarech a nic nekoupit. Na
tomto letu do německého Frankfurtu
nás naprosto vykrmili. Od vydatné
snídaně a oběd přes všechno pití až po
nanuky a desert. Vše jsme do sebe v
únosných intervalech narvali a k tomu
měli ještě výběr z několika ﬁlmových
a hudebních kanálů na sedadlových
obrazovkách. Byl to dlouhý noční let,
ale zvlášť dosyta jsme se nevyspali. Na
frankfurtském letišti jsme se doptali,
že náš gate D53 je až úplně na konci

mezi rozestavěnými bloky. Měli jsme
přibližně dvě hodiny času před odletem, tak jsme ještě chvíli hráli na batohu a novinách karty. Po konečných odbavovacích procedurách nás autobusy
zavezly k letadlu ČSA A320 nové generace. Posádka s již známým kapitánem
Hrůzou zdravila příchozí česky a zanedlouho po kymácejícím se odlepení od
země jsme obdrželi bagetku a steward
klukům přinesl české pivečko a české
noviny. Let trval necelou hodinku a už
jsme dosedávali na ruzyňské letiště. Při
čekání na batohy se s námi zapovídal
jeden sběratel pohlednic, který přiletěl
s námi letadlem z království Tonga,
kdesi v Paciﬁku. Nápis Frankfurt u
pásu zhasnul a my už dávno byli nervózní, kde ty batohy jsou. Po stížnostech na reklamacích se teprve, celkově
po hodině čekání, batohy objevily,
některé ale dost cestováním poznamenané. Jeli jsme pak busem a metrem
k Vojtovi na koleje, kde jsme zašli do
menzy na oběd a už rychle na vlak.
Po zakoupení jízdenek a výstupu na
přeplněné nástupiště akorát přijížděl.
Když jsme po delší době seděli úplně
u sebe, Hary naposled vytáhl karty a
hráli jsme až za Jaroměř. Ve Starkoči
nás čekal přestup a v Náchodě jsem se s
Vojtou, zanedlouho i z Harym na nádraží
v Hronově rozloučili. Domluvili jsme se
ještě, že si vyměníme fotky a hudbu a
někdy možná zase někam vyrazíme. Já s
Jardou jsme za chvíli dorazili do Hronovského kostela, kde právě probíhala mše
svatá sloužená našim kamarádem P. Janem Novotným, kaplanem z Trutnova. Po
mši následovala večeře, kterou připravila
Jardova pastorační asistentka, pak jsem
Jardovi nahrál do počítače všechny své
fotky a šlo se spát. Byl to opravdu zasloužený spánek.
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12. Vedle chaloupek pro chlapce se začaly rozvíjet také chaloupky dívčí. První
chaloupka pro děvčata se uskutečnila z
podnětu P. Karla Herbsta v roce 1977.
Od roku 1981 se do díla zapojila Dáša
Větrovská, která přijímá zodpovědnost
za organizování chaloupkového díla pro
děvčata.
Současnost chaloupek
Tam, kde jsou střediska mládeže, převzali vesměs salesiáni do své režie také
chaloupky. Tak dále dílo pokračuje v
Plzni, Teplicích, Pardubicích i jinde.
Konají se zde animátorská setkání.
Hlavní reprezentanti chaloupkového
díla vidí pro současné chaloupky dvě
základní kritéria. Jednak to je počet
účastníků (většinou 10-15 chlapců či
dívek), kterým se chaloupky výrazně
odlišují od táborů a jasný katechetický
záměr. Jelikož mají chaloupky svá speciﬁka, je potřebná řádná informovanost
vedoucích týmů a dostatek možností
pro osvojení si “salesiánského myšlení“. K tomu slouží pravidelná setkávání
mladých lidí se salesiány, důležité je
i sebevzdělávání pomocí literatury,
časopisů či internetu. Vedoucí tým se
formuje a sestavuje právě na animátorských setkáních konaných během
roku. Účastníci se zde společně modlí,
zpívají, hrají hry, poslouchají přednášky, čerpají nápady na činnost chaloupky, prohlubují svůj vztah k Bohu
v katechezích, při slavení bohoslužby
a ve svátosti smíření. Tým čítá čtyři
nebo pět mladých lidí, z nichž jeden je
vedoucí, ostatní animátoři. Sestavení
sehraného a fungujícího týmu je často
zcela zásadním krokem, který rozhodne o úspěchu, nebo neúspěchu projektu.
Anna a Bára Michalcovy

Salesiánská chaloupka
- Knířov 2008
Pro konání letošní dívčí chaloupky
jsme si vybraly knířovskou faru, na
které jsme strávily příjemný týden plný
zážitků. Účastnice pocházely z různých
koutů královehradecké diecéze a nechyběly ani zástupkyně naší farnosti.
Chaloupka se od běžného tábora liší
počtem dětí, který se pohybuje okolo
10 – 15. Tento stav je optimální, neboť
v této rodinné atmosféře se všechny
účastnice brzy poznají, což napomáhá
vzniku pevných přátelství. To mohu
potvrdit i z vlastní zkušenosti.
Každý den na chaloupce má svůj pevný
program. Ráno jsou děti probuzeny
písničkou, po které následuje ranní
modlitba. Na žádné chaloupce nesmí
chybět kytara, případně nějaký další
hudební nástroj, který je naším věrným společníkem nejen při modlitbě
nebo táboráku, ale také během dne.
Samozřejmostí je také návštěva kněze.
S námi strávil nedělní odpoledne P.
Jan Kunert. Naprosto neodmyslitelnou
součástí dne stráveného na chaloupce
jsou tzv. témátka. Tímto termínem jsou
označovány krátké tematicky rozličné katecheze. My jsme se společně s
dětmi zamýšlely nad životem lidí bez
domova, vzájemnou komunikací, sebepoznáním, etiketou a temperamentem.
Hrály jsme mnoho her, z nichž některé
souvisely s témátkem a vedly k zamyšlení, jiné nás měly spíše pobavit.
Nechybělo ani drobné tvoření, při kterém jsme vyráběly drátěné stromečky
s korálky či odlévaly svíčky. Při nočních výpravách jsme využily pomoci
zvenčí, neboť záhadněji působí, když
„strašidlo“ není nikdo z vedoucích, ale
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6. den
(sobota 12. 5.) (Náchod – Džbánov
– Nové Hrady)

Znáte salesiánské
chaloupky?
Slovem „chaloupky“ se označuje speciﬁcké hnutí letních křesťanských táborů
v salesiánském duchu. Historicky a
duchovně je spjato se jmény František
Saleský, Jan Melichar Bosco, a Marie
Dominika Mazzarellová. V naší republice se začalo toto hnutí rozvíjet v době
totalitního režimu a označení „chaloupky“ sloužilo částečně i jako krycí název před státní mocí. Salesiánské chaloupky se opravdu konaly a stále konají
nejčastěji na samotě v přírodě, na chalupách, chaloupkách a neobydlených
farách. Největší a nejdůležitější charakteristikou chaloupek je utváření rodinného prostředí ve společenství křesťanů
a předávání křesťanských hodnot dětem
na prázdninových pobytech. Chaloupky jsou většinou pořádány zvlášť pro
chlapce a zvlášť pro dívky, výjimkou
ale nejsou ani chaloupky smíšené.

Po probuzení jsme se s Jardou nasnídali, ještě jsme stačili zběžně zhodnotit
naši cestu a už jsem se vydával s velkým batohem na poslední úsek cesty. V
Hronově jsem nasedl na vlak a s několika přestupy jsem byl už ve Džbánově,
odkud jsem šel pěšky, protože jsem si
chtěl vychutnat poslední úsek putování.
Cestou jsem si při odpočinku i při chůzi v lese zavřel oči a představil si, že
jsem ještě někde v Nepálu. Domů jsem
nespěchal, tak jsem tam dorazil někdy
navečer. Stačil jsem dát ještě sprchu,
najíst se a už jsem byl v posteli.

7. den
(neděle 13. 5. Den matek) (Nové Hrady
– Vysoké Mýto)
Tuto „pouť“ jsem zakončil účastí na
mši svaté ve Vysokém Mýtě 13. května
na 6. neděli velikonoční, v den 90. výročí Panny Marie Fatimské, za zpěvu
mariánských písní a s poděkováním za
úspěšnou a ve zdraví zvládnutou cestu.

Historie chaloupek v Čechách
Počátky chaloupek chlapeckých sahají
zhruba do konce šedesátých let minulého století a jsou spojeny se jmény P.
Františka Míši, biskupa Karla Herbsta
a vysokomýtského rodáka P. Jaroslava
Lanka přezdívaného Arcík. Ten také v
naší provincii začíná rozsáhlé chaloupkové dílo. Od roku 1978, kdy se pořádaly tři chaloupky, již začali pomáhat
další spolubratři, kněží a bohoslovci. V
dalších letech stále rostl počet chaloupek,
byli potřeba další vedoucí. Pomáhali tedy
starší a zkušenější chlapci, o nichž spolubratři věděli, že povedou společenství
na chaloupkách v duchu sv. Jana Boska.
Nazývali se asistenti (animátoři). Kvůli
zvýšené ostražitosti Státní bezpečnosti se
v roce 1982 rozhodlo, že se sníží riziko
provozování chaloupek zmenšením počtu
zúčastněných chlapců z 30 na maximálně
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ActIv8

ActIv8

ActIv8
V polovině července letošního
roku proběhla v Sydney oslava XX.
Světových dní mládeže s účastí Svatého
otce Benedikta XVI. A protože je Sydney
nepatrně z ruky, vznikla myšlenka dát
mladým bližší alternativu. Tak vznikl
ActIv8 – společná oslava světových
dní mládeže pro Českou a Slovenskou
republiku.
A proč ActIv8? ActIv8 je anglický
zápis motta letošních SDM: „Dostanete
sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí a budete mi svědky,“ tedy
Skutky apoštolů, první kapitola, osmý
verš.
Již od 13. července proudí na Velehrad
skupinky mladých, kteří chtějí pomoci.
Přípravné týmy pilně pracují a ﬁnišují
veškeré přípravy. Jejich prací není jen
postavit pódium, připravit prostory
pro stanování, vyrobit spoustu šipek

a cedulí, ale také vytvořit přívětivou
atmosféru plnou Boží přítomnosti.
A už je to tady – čtvrtek 18.7.! Davy
mladých přijíždějí na Velehrad, aby
zde něco prožili, aby oslavili SDM,
aby bděli s papežem (mimochodem
v 11 hodin našeho času!� )… Boží
přítomnost je zde opravdu cítit. Na
mších svatých či večerních modlitbách
by se dala doslova krájet.
Dva dny se překulily jako voda.
Jsou čtyři hodiny ráno a mladí se po
celonočním bdění scházejí k poslední
mši svaté celého setkání. Myslím, že
si odtud odváží povzbuzení ve víře,
radost a sílu být svědky! �
Zhruba týden po ActIv8 jsem
nastoupila na brigádu do Naděje. Když
jsem pak jednou vracela na vrátnici
klíč, bylo mi řečeno: „Teda, vy stále
záříte radostí z toho setkání.“
I přes všechnu únavu a starosti, které
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s sebou nesla příprava ActIv8, přes to,
že jsem z celého setkání stihla opravdu
málo, dotkl se mne Boží duch. Naplnil
mě svým světlem, abych mu zářila na
svědectví. A věřím tomu, že i za pár
měsíců mi bude účast na tomto setkání
posilou ve starostech všedních dní a
povzbuzením svědčit svými skutky o
Boží velikosti.
Hanka Nováčková
Také já jsem se zúčastnila československého setkání mládeže na
Velehradě. Již téměř tradičně jsem
jela v přípravném týmu, ale i přes
to byl tenhle „přípravák“ jiný než
ostatní. Dostala jsem totiž na starosti
celou jednu přípravnou skupinku
– propagaci, výzdobu. S plánováním se
začalo už v lednu, kdy jsme navštívili
Slovensko, další setkání pak byla na
Moravě. Přípravné týmy byly československé. Toho jsem se trochu obávala,
protože „svoje“ česko-moravské
lidičky jsem znala, ale Slováky ne.
Můj první šéfovský den jsem byla
strašně nervózní, bylo u nás hodně
lidí – pomáhala i děcka z registrace
a já najednou nevěděla co a jak. Pak
ale ke mně přišla Mária (slovenská
spolušéfka), objala mě a řekla: „Neboj
se, všechno bude v pořádku.“ A já si
uvědomila, jakou v ní mám oporu a
přítelkyni.
Další dny byly velmi pracovní a ještě
víc pracovní, čím víc se blížil první
den setkání. Pořád za námi někdo
chodil a my pracovali – malovali,
lepili, stříhali, tvořili… Musím
říct, že jsme se jako tým dali hodně
dohromady. Ze začátku jsme byli
rozděleni na českou a slovenskou

skupinku, ale po pár dnech jsme k sobě
našli cestu a vznikla z nás jedna velká
„rodina“. Dokonce jsme od liturgické
skupinky „dostali“ doprovázejícího
kněze – novokněze, který pak s námi
trávil čas a díky němu dostala naše
práce i jiný rozměr.
A pak přišlo samotné setkání. Co
se týče programu, tak jsem toho moc
nestihla, ale i to málo mě hodně
oslovilo a hluboce zasáhlo. Díky
přípraváku jsem měla možnost poznat
a pracovat s mnoha skvělými lidmi,
vytvořit nová přátelství a právě v tom
jsem nejvíc cítila Boží přítomnost mezi
námi. Uvědomila jsem si, jaký je to dar
a bohatství mít dobré přátele.
Ačkoli celé setkání bylo fyzicky
i psychicky náročné, vznikla na
Velehradě krásná atmosféra a opravdu
jsme „dostali sílu Ducha svatého,
abychom Mu byli svědky.“
Na toto setkání se v rámci Mozaiky
2008 v naší farnosti vybralo 4800,-Kč.
Moc všem děkujeme!
Máří Novotná
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