Mlčeti zlato

Slovo redakce

Milí čtenáři,
čas zkoušek, maturit a přijímaček je pro někoho za námi, pro někoho ještě trvá.
A do tohoto období přichází i další číslo Hromosvodu.
Marek Petráš, zástupce mládeže pardubického vikariátu si pro nás připravil duchovní slovo na téma „Prosím a (ne)dostávám“. V pozvánkách se již můžeme naladit na akce, které budou na konci školního roku a v létě. Nechte se nalákat
na Velký vikariátní volejbal, večery mladých nebo různé prázdninové akce jako je
například Taneční týden nebo Sportovní týden na Vesmíru a další!
Také pro vás máme spoustu zajímavých reportáží. Jaké bylo Vikariátní setkání
v Novém Městě n. M. nebo Humpolci, Offline a Girl´s víkend či Vikariátní disco
v Pardubicích, se dozvíte právě zde.
Z knížky Učit se milovat pro vás tentokrát máme tyto dvě kapitoly: „Muž a žena
jsou odlišní. V čem spočívá tento rozdíl?“ a „Je pohlaví něco tělesného, nebo duchovního?“ Ve vzdělávání si přečtěte, jaké zajímavé památky se nachází ve świdnické diecézi, kam pojede královéhradecká diecéze na předprogram SDM
v Krakově. V rubrice portrétů vám představíme nového týmáka na DCŽM Vesmír –
Honzu Zavřela.
S Hromosvodem přikládáme letáček, který se týká církevních památek na Chrudimsku. Můžete se třeba inspirovat na prázdninový výlet nebo se jen tak něco
nového dozvědět o Chrudimsku.
Drazí čtenáři, pokud vás ještě čekají nějaké zkoušky, tak vám přeji hodně štěstí!
Užívejte téměř letní slunečné dny!
-jw-
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Zuby, nehty

Duchovní slovo

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. (Lk 11,10).
Všecko bude! Jako sliby populistického politika zde působí Ježíšova slova.
Každý alespoň trochu přemýšlivý člověk již má totiž dostatek vlastních zkušeností, které ho utvrzují v tom, že tyto výroky mají přibližně stejnou váhu jako výroky
člověka, který pouze touží po moci a k jejímu dosažení
využívá volebních hlasů prostých oveček. Vždyť kolikrát už
jsem Tě, Pane, prosil, abys vyřešil problémy, kterých je
všude kolem mě tak mnoho? A co jsem od Tebe dostal?
Mlčení… A přitom mé prosby nebyly sobecké; nechtěl jsem
po Tobě, abys pomohl mě, ale mým blízkým, kteří tolik trpí… A jaká přišla odpověď z Tvé strany? Ticho… Tak co je na tomto Tvém výroku pravda? Co je pravda?
Nedávno mi jeden kněz při mši v Praze vnuknul zajímavou myšlenku:
„Připusťme, že existuje špatná modlitba, i když může jít o modlitbu upřímnou.“
Musím uznat, že má pravdu. Ať chceme nebo ne, vždy do modlitby vkládáme především svá vlastní přání, vlastní touhy. Ale pozor, to samo o sobě vůbec není
špatně! Boha zajímá naše nitro a já jsem přesvědčen, že je šťastný, když se o něj
dělíme s Ním. Sdílení je přece znakem důvěry a i Vševědoucímu udělá radost,
když mu dáváme najevo, že mu důvěřujeme. Modlitba však není primárně o plnění přání. Modlitba je vztah… A jen těžko lze mít vztah s automatem na přání. Bůh
proměňuje podle své vůle. Někdy to souhlasí s naším přáním, někdy nikoliv.
Má tedy vůbec smysl se modlit? Čím dál více docházím k tomu, že modlitba
smysl má… protože já ji potřebuji. Ne proto, abych odevzdal seznam přání, ale
bych přijal sílu zvládat život a vše, co je v něm – abych přijal Duha svatého. Kdy
jindy má přece člověk větší odhodlání jít dál, než když je s tím, který ho miluje?
Na závěr ještě jednu myšlenku z úst téhož kněze: „Vždyť i Ježíš
v Getsemanech se modlil: ‚Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne
má, nýbrž tvá vůle se staň‘ (Lk 22, 42). A Otec jeho přání nevyslyšel. Ale dal mu
sílu jít dál. Přestože to znamenalo jít na smrt.“ Kéž tedy naše modlitba vždy končí se slovy: „Ale Tvá vůle se staň.“
Jsme lidé sobečtí, a díky Boží lásce jsme také získali obrovskou moc.
Ale přesto; kéž se nám alespoň někdy podaří přiznat si, že Boží pomoc potřebujeme a svěříme se mu do modlitby. On bude mít radost…
Marek Petráš
3

Nevíš která bije?

Informace, aktuality

Velký vikariátní volejbal
Přidáš se? 11. 6. 2016 bude v Červeném Kostelci Velký vikariátní Volejbal, kam
jsou zvány týmy i jednotlivci, hráči i fanoušci ze všech vikariátů. Výherci budou
nejen sladce odměněni. Další informace najdeš na: vikariatnachod.webnode.cz.

Večer mladých v Hradci Králové
Poslední večer mladých královéhradeckého vikariátu v tomto školním roce se bude konat 17. 6. 2016 na faře na Novém Hradci Králové od 17:00 do 21:30 hodin.
Večer mladých bude na motivy zábavné televizní soutěže Hodina pravdy. Kontakt: Filip Machek (731 538 660).

Tóny Vesmíru
Hudební Vesmírný festival a tentokrát celý víkend od 24. do 26. 6. 2016! Můžete
zde vidět a slyšet mnoho kapel a zpěváků. Také nebude chybět, jako na pořádném festivalu, občerstvení, společenství a modlitba. Tak přijeď! S sebou si vezmi
spacák, přezůvky a doporučený příspěvek 200 Kč/den.

SummerJob
SummerJob je dobrovolnická brigáda, při které se pomáhá domácnostem nezištnou prací ve stodole, doma či na zahradě. SummerJob dává práci nový rozměr,
který je založen na křesťanských hodnotách. Letošní čtvrtý ročník se
uskuteční na Jesenicku v obci Vápenná od 1. do 8.7. 2016. Druhé kolo
přihlašování je od 2.6. 2016. Plný příspěvek za reálné náklady je 750
Kč, sponzorský 1000 Kč, základní 550 Kč a zlevněný 350 Kč. Více informací: summerjob.naplno.net.

Taneční týden na Vesmíru
Je ti víc jak 15 let? Chceš zažít neuvěřitelný a nezapomenutelný týden plný tance, zábavy, workshopů, společenství a setkání s Bohem? Taneční týden na DCŽM
Vesmír je již tradiční akce, které se účastní mladí lidé, společně se učí nebo zdokonalují v tanci a pohybu. Letošní IX. ročník bude na téma Hollywood a to
v termínu 6. – 12. 8. 2016. Chybět nebudou slavné osobnosti a hosté.
Přihlásit se můžeš na dczm.vesmir@atlas.cz. S sebou si vezmi spacák, cvičky nebo
sportovní obuv/taneční obuv, společenské a sportovní oblečení, přezůvky. Doporučený příspěvek na pobyt je 200 Kč/den.
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Diecézní ministrantský tábor
Nemáš ještě program na prázdniny? Chceš strávit pár dní s partou kluků od oltáře?
Tak je tady pro tebe Diecézní ministrantský tábor, který se uskuteční na DCŽM Vesmír 15. – 20.8. 2016. Tábor je určen pro ministranty od 12 let.
S sebou budeš potřebovat spacák, sportovní a ministrantské oblečení. Cena je 800 Kč. Přihlášku posílej do konce června 2016 na
f.foltan@email.cz, nebo na adresu: P. Filip Foltán, Římskokatolická farnost, 592
12, Nížkov 10. Více informací na: www.ministranti.bihk.cz.

United
18. – 20.8.2016 se ve Vsetíně uskuteční křesťanský multižánrový festival United. Festival je doprovázen semináři, workshopy, divadlem, filmy, street scénou,
modlitbou či duchovním poradenstvím. Více informací na: festivalunited.cz.

Workcamp SPS
Umíš podpořit dobré dílo a pomoci druhým? Nebojíš se práce? Chceš strávit prodloužený víkend v Podkrkonoší ve společenství mladých lidí? Přijeď na Workcamp
SPS! První víkend Workcampu pro mladé od 18 do 30 let se uskuteční 25. – 28. 8.
2016 v Horní Branné. Na účastníky čeká nejen práce, ale i tematické večery,
společné modlitby, diskuse, film... Akce bude mít ekumenický charakter. Více
informací na: workcamp.fontes-tres.cz.

Duchovní cvičení pro dívky
Sestry boromejky zvou dívky od 18 do 30 let na duchovní cvičení na téma: Milosrdná láska v Novém zákoně a dnes. Jeden termín bude na Hutisku Solanci
v Beskydech 10. – 15.7. 2016, kde bude přednášet P. Petr Kříbek a druhý ve Zlatých Horách na Maria – Hilf v Jeseníkách 28.8. – 2.9. 2016 s přednášejícím
P. Bernardem Slabochem.
S sebou: Bibli, breviář (kdo má), spacák, přezůvky, hodinky, boty do hor, teplé
oblečení. Cena je dobrovolná. Kontaktní osoba S.M. Vincenta Kořínková, mobil:
723 477 525, www.hledampovolani.cz, www.boromejky.cz. Přihlášku posílejte na
vincenta@borojmeky.cz.

Modlitby za SDM Krakov
Připoj se k modlitební skupině za SDM v Krakově, za jeho průběh, dobré prožití,
bezpečnost, za lidi apod. Modlitba za světový den mládeže se koná každý den ve
21:00 hod. Více informací a registrace (dobrovolná) na: www.prayersforwyd.com.
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Sportovní týden na Vesmíru
Rád/a sportuješ a nemáš ještě o prázdninách v čase 27. – 31.8. 2016 žádný
program? Přijeď na DCŽM Vesmír na Sportovní týden! Čekají tě
dny plné sportu, pohybu, zábavy a setkání s mladými lidmi
a s Bohem.
S sebou si nezapomeň spacák, přezůvky a sportovní oblečení.
Doporučený příspěvek je 200 Kč/den. Více informací na FB stránce DCŽM nebo
na dczm.vesmir@atlas.cz.

Ubytování v HK u salesiánek
Salesiánský domov mladých v Hradci Králové (Kukleny) nabízí ubytování studentkám VŠ, VOŠ a SŠ. Naleznete zde rodinné prostředí, dobré podmínky
pro studium, křesťanské hodnoty. Nabízí dvou i třílůžkové pokoje. Dále je zde
k dispozici studovna, knihovna, kuchyň, kaple, společenský sál, klavír, zahrada,
hřiště, připojení k internetu. MHD zastávka je přímo před domem.
Cena pro studentky SŠ 1150 Kč/měsíc, pro studentky VOŠ a VŠ 1900-2400 Kč/
měsíc včetně internetu a energií. Zřizovatel: Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sestry salesiánky). Více na www.sdmhk.cz, sdmhk@volny.cz, tel:
731 625 923.

Co nás nezabije, to nás utuží

Reportáže

Večer mladých v Novém Městě nad Metují
Večer mladých v Novém Městě nad Metují, který se uskutečnil 8. dubna,
začal jako vždy mší svatou v kostele Nejsvětější trojice. Ke mši nám krásně zahráli Harmoni. Mše díky nim byla v radostném a veselém ladění. Po
mši všichni zamířili na novoměstskou faru, kde bylo připraveno něco
dobrého k zakousnutí. I když lidiček moc nedorazilo, i v tak malém
počtu to bylo moc fajn. Na seznámení jsme si několikrát zahráli polskou hru (něco na styl naší hry čáp ztratil čepičku), vážně jsme se u
ní nasmáli.
Poté následovala přednáška na téma Krakov a významní polští svatí. Tuto
přednášku měl náš úžasný P. Martin Lanži. Dozvěděli jsme se něco nového
o krakovských památkách a hned nato už jsme se učili polská slova. Dopadlo to
opravdu vtipně a polsky jsme se asi moc nenaučili. Potom jsme hráli hru s hádáním slov. Dostali jsme čtyři obrázky, které měly spolu něco společného.
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Většinou jsme souvislosti rychle odhalili, některé obrázky nám ale daly pěkně
zabrat. Na závěr jsme dostali velký arch papíru a na ten jsme shrnuli celý obsah
Večera mladých. No a na úplný závěr jsme si dali tu nejlepší hru na světě a tou
je Zimní restaurace. Snědli jsme tři celé čokolády a k tomu se opravdu hodně
nasmáli.
Celý večer jsme si opravdu užili a také jsme si z něho odnesli spoustu věcí,
ať už to byli noví kamarádi nebo cokoliv jiného. Největší díky patří Haničce
Ježdíkové a P. Martinu Lanžimu, kteří pro nás připravili opravdu skvělý a zábavný program. Fotky z akce a mnohé další najdete na stránkách náchodského vikariátu: www.vikariatnachod.webnode.cz.
Markéta Venclová

Vikariátní setkání mládeže v Humpolci
Želivský klášter je nádherná a veliká stavba. Dokonce tak veliká, že nám
nedalo žádnou práci se ztratit v jeho chodbách a dveřích, které všechny vypadají téměř stejně. Právě ty chodby a otec David Peter nás přivítali, když jsme
8. dubna dorazili do Želiva na Vikariátní setkání mládeže. Během seznamovacích her jsme se snažili zapamatovat si jména všech zúčastněných. Ještě, že nás nebylo mnoho.
Po hrách nás čekal vrchol celého večera – hon za lebkou. Jednalo se o dlouhou hru ve dvou předem rozdělených týmech. Cílem bylo najít podle vodítek
lebku dříve, než druhá skupina. Začínalo se malým poučením „snižte se co nejhlouběji“. Kde jinde to tedy mohlo být než v polorozbořeném sklepě, že? Všichni jsme se statečně vydali do temnoty pod námi. Nakonec naše skupinka úspěšně našla papír s nakreslenou lebkou a zprávou „dostaňte se co nejvýš a jděte
za Božím světlem“. Vylezli jsme tedy až na střechu kostela. Zjistili jsme,
že venku prší, přesněji řečeno, leje jako z konve. Běhali jsme po kluzké střeše,
hledané světlo se za hodnou chvíli ukázalo. Okamžitě jsme seběhli ze střechy
a vylezli ven do temných ulic, kde pršelo ještě víc. Vypravili jsme se k řece.
David nás odkázal nás k malému ostrůvku uprostřed řeky, odkud bylo zapotřebí
vytáhnout flašku s dalším papírkem. Poté následoval starý mlýn, dům uprostřed
města, sklep. Uprostřed celé hry jsme se absolutně ztratili. Zatímco první skupinka došla až do konce a našla lebku za nás za všechny.
Následovala „vycházka“ do rozestavěného pivovaru, kde jsme všichni
ke kostem těla uložili lebku. Přečetli jsme si text 1 Kor 12, 12–27 o tom,
že jsme všichni jedním z údů těla Kristova a pomodlili se. Potom jsme už konečně vyšli na světlo světa a svorně rozhodli, že by asi bylo nejvhodnější vlézt do
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spacáků a pořádně si pospat. Probudili jsme se do krásného rána, nasnídali se
a postupně jsme se rozjeli do svých domovů. Myslím ale, že na toto vikariátní setkání nikdo z nás nezapomene. Nejen kvůli té noční hře v mokrých ulicích Želiva,
ale hlavně díky setkání s novými lidmi a s Kristem ☺.
Dominika Tůmová

Offline víkend
Datum od 15. do 17. dubna patřilo Off-line víkendu na DCŽM Vesmír. Je to
víkend bez elektřiny, bez mobilu a dalších technických vymožeností, ale hlavně
bez hodin. Asi většina z nás si takový život nedokáže představit. Ale věřte, že mezi kamarády a se skvělou atmosférou zapomenete na vše. Na programu
bylo spoustu her a sportu. Především bych zmínil úžasnou hru Dream
game, která vznikla na Vesmíru.
Prožili jsme také výbornou večeři při svíčkách a zábavný program
v krbovce. Nejlepší bylo nemít pojem o čase. V sobotu jsme si mohli vybrat mezi
modlitbou růžence nebo procházkou, při níž se sbíraly odpadky v okolí a tak ulevilo přírodě. Čas návratu byl stanoven před večeří, ale nikdo nevěděl, kdy to je.
Nejlepší na tom bylo, že všichni se vrátili skoro ve stejnou chvíli. Nechyběla ani
Tadeášova skvělá kuchyně. Kdo jste nemohli přijet nebo jste o tomto víkendu nevěděli, určitě přijeďte příští rok!
Jiří Bulva

Girl´s víkend na Vesmíru
Tento víkend byl v dějinách DCŽM Vesmír první holčičí a zúčastnilo se ho asi
dvacet dívek ve věku přibližně 12-23 let. Začínaly jsme v pátek mší
svatou v krbovce. Po večeři přijela paní Maruška Nováková
s manželem, která se nám věnovala celý páteční večer a ještě sobotní dopoledne. Probíraly jsme různá dívčí témata a naše motto znělo:
„Radost být ženou!“ Vyprávěla nám spoustu příběhů a předala hodně
zkušeností. Myslím, že každá z nás si z toho něco odnesla.
V sobotu odpoledne jsme potom korálkovaly nebo šly na růženec. Po mši
svaté a večeři přijely dvě kosmetičky z Mary Kay, které nám řekly něco o tom, jak
se správně líčit a odličovat, potom nás také nalíčily. Také jsme se fotily a myslím,
že jsme si to všechny bezvadně užily. V neděli po obědě jsme se rozjely do svých
domovů. Tenhle víkend považuji za hodně zdařilý a doufám, že proběhne ještě
mnoho dalších, stejně skvělých.
Kristýna Obršálová
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Vikariátní disco
Asi všichni známe Vikariátní setkání, kde se sejde pár lidí, hrají se hry,
pak je mše, a pak se všichni rozloučí a odjedou. Leckdo by si mohl myslet, že takové vikariátko je celkem nuda. To se rozhodli změnit kaplan pro mládež Filip
Dušek a salesiánský bratr George Woclawek, když je napadlo uspořádat vikariátní
disco u salesiánů, což mluví za vše.
23. 4. se sešli mladí z Pardubic a okolí, aby se stmelili dohromady, ale nikdo z nich vlastně netušil, co přesně je čeká. Zjistili to až na místě. Kde?
V salesiánském centru pro mládež v Pardubicích, kde na ně už čekali Filip, George
a DJ Paul i se svou aparaturou. Lehké seznámení, modlitba a šup na taneční parket. Úderem páté se začalo hrát. Hrála se převážně taneční hudba. DJ Paul zkušeně střídal staré fláky se sehranou choreografií a nové populární písně. Až na drobné technické problémy na začátku se to všem moc líbilo a všichni si to náramně
užili.
Jenomže všechno má svůj čas a 3 hodiny tancování s minimem tekutin
přeci jen člověka unaví. A proto již byla připravená večeře, kterou vařili svépomocí účastníci, které už tančit nebavilo. A moc se jim povedla. Když se všichni
najedli, odešli společně do kostela na adoraci doprovázenou kytarou a
flétnou. Součástí byla závěrečné děkování všem zúčastněným, a pak
to přišlo – loučení.
Loučení je pro většinu lidí smutné. Ne ale, když před sebou
máte vidinu dalšího shledání, které již v té době Filip plánoval.
A proto se všichni loučili s radostí, kterou jim nezkazil ani náhlý déšť.
Teď jen stihnout autobus, dojet domů, nebo trefit pěšky po Pardubicích v noci.
Ale na nikom ze zúčastněných nebyl vidět strach, všichni nad sebou cítili stráž,
která je bude ochraňovat cestou domů, a proto se rozešli v míru a pokoji.
Vojta Vlach

Víkend pro mladé v Ledči nad Sázavou
Víkendová akce byla zorganizována formou zážitku. V pátek večer jsme začali společným posezením u ohně, kde byla možnost opéct si špekáčky a zazpívat
písně za doprovodu akordeonu a kytary. Den jsme ukončili při společné modlitbě
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Druhý den soutěžily skupinky ve stavitelském umění. Zadání znělo: „Postavte nejvyšší věž pomocí špejlí a lepící pásky.“ Následovalo trochu pohybu v přírodě. Tentokrát to bylo o dobré fyzické
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kondici. Valení pneumatik v náročném terénu se mladí lidé zhostili s velkým elánem. Motivace v podobě sladké odměny byla velmi lákavá nejen pro účastníky ale
i pro některé vedoucí. Společně jsme víkend ukončili na faře při krátkém zamyšlení nad rokem Milosrdenství. Před obědem již byl čas rozjet se zpět domů. Doufám, že se opět setkáme a prožijeme krásné chvíle v kruhu svých přátel.
Jája Stýblová

OMlad v Žamberku
21.5. jsme měli v Žamberku OMlad - odpoledne mladých. A jestli se vám někdy stalo to, že na vikariátní akci přijede pouze pět lidí, nemusíte si ještě hnedka
zoufat. Přesně to se stalo na tomto OMladu, ale ukázalo se, že to byla hezká akce
i tak. Program byl osobnější a více jsme si stihli mezi sebou popovídat. V takových situacích stačí, když necháte Boha dát vám to, co pro vás připravil. A s celým společenstvím se to budete snažit od Něj objevit. Bylo vidět, že lidi splnili
(i v takové situaci) to, co jsme měli domluvené. Byl to hezký zážitek, ne taková
akce, na jakou jsme možná zvyklí. Jak se píše v Bibli: „Kde jsou dva, nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem Já uprostřed nich.“ Takže, pokud by vás
někdy takhle Bůh překvapil, nebojte se, může to být hezké i tak!
Jirka Král

Bít či nebít

Otazníky života

V Otaznících života vám přinášíme další dvě otázky z knížky Učit se milovat týkající se rozdílů muže a ženy a otázky pohlaví.

Muž a žena jsou odlišní. V čem spočívá tento rozdíl?
Jistě, muži a ženy jsou odlišní. Tělo má svoji řeč, a tak nám „hovoří“
i o pohlavní odlišnosti. Právě tato odlišnost umožňuje to nejplnější sjednocení
muže a ženy – plodné sjednocení, které může darovat život. Odlišnost,
o které hovoříme, není něco, co vzniklo náhodou v průběhu biologické
evoluce nebo je dáno odlišnými kulturami a způsoby výchovy.
Muž a žena nepocházejí z náhody, ale z lásky svých rodičů, skrze
kterou se projevuje stvořitelská moc Boží lásky. Pokud by odlišnost mezi mužem
a ženou byla pouze dílem náhody nebo historických událostí, i láska, která nás
přivedla k životu, by byla též jen náhodná, a následně i sám život by byl cestou
od ničeho k ničemu – stejně jako sen.
10

Odlišnost mezi mužem a ženou je hlubší než odlišnost, kterou vidíme mezi
rozličnými rasami lidí, jazyky nebo kulturami. Muž a žena nejsou jednoduše jen
„odlišní“, jsou také „komplementární“. Potřebují jeden druhého, aby se mohli
vzájemně obohacovat.
To však neznamená, že muž a žena jsou jako dva dílky ze
skládačky. Muž a žena nejsou jako dvě poloviny jablka, aby,
když se spojí, zůstávali uzavření sami v sobě jako hotový celek.
Právě naopak, jejich láska se rozpíná a přináší ovoce. Ve své
jednotě něco budují a otvírají se tajemství, které je vždy přesahuje. Znamená to,
že láska mezi mužem a ženou se zakládá na čemsi větším, než jsou jen oni dva.
Oba se spojují v Bohu, který je stvořil a vepsal do jejich těl jazyk sexuality. On
jim odhaluje tajemství milované osoby a žehná jejich spojení plodem nového života nekonečné hodnoty.
Ano, muž a žena, i když mají stejnou důstojnost, jsou odlišní. Tato odlišnost
je zavazuje, aby vyšli ze sebe samých a přijali druhého, otevřeli se mnohem většímu tajemství, tajemství samého Boha, ke kterému kráčí společně.

Je pohlaví něco tělesného, nebo duchovního?
Církev raději než o pohlaví hovoří o pohlavnosti (sexualitě), protože sexualita
se týká všech oblastí našeho života, nikoli jen jedné jeho části, určitého orgánu
nebo touhy. Sexualita má více dimenzí – genetickou (muž a ženy mají různou
DNA), genitální (odlišnost pohlavních orgánů), fyziologickou (odlišný tvar těla),
psychologickou (odlišné projevy chování a citových reakcí) a nakonec duchovní
(sexualita se dotýká našeho nitra jako osoby, způsobu jakým milujeme a jsme
milováni). Nejsou to oddělené dimenze, ale všechny se v našem těle spojují, neboť tělo je zdrojem, ze kterého pramení naše prožitky.
Být mužem nebo ženou není jen prostá danost, kterou uvádíme ve svém cestovním pase. Jedná se o dimenzi naší identity, způsob, jak odpovídáme na základní otázku, „kdo jsem?“. Přemýšlejme například nad tím, jak je důležitý fakt, že
život jsme přijali od druhých, že jsme byli počati z lásky svých rodičů, a též
nad naší schopností darovat život dalším osobám. Nic z toho není pro náš život
něco vedlejšího, ale naopak podstatného a úzce spjatého se sexualitou. Sexualita
tedy není jen zdrojem přitažlivosti, kterou cítíme k druhému člověku, ale především prvkem, který nám pomáhá pochopit sebe samé, na základě čehož budujeme
sami sebe i své vztahy.
Jak je sexualita důležitá, nám dokazuje síla, se kterou se projevuje. Jiné
tělesné touhy jako jsou hlas, žízeň nebo potřeba něco vlastnit, se utiší, jakmile
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získáme předmět naší touhy. Ale se sexualitou je to jinak. Proč? Sexualita, jak
jsme již zmiňovali, je okno, které je otevřené tajemství, a toto tajemství nesměřuje k nějakému předmětu, ale ke společenství
s druhým člověkem. Sexualita mi ukazuje, že nemohu žít sám pro sebe. V ní cítím hluboké povolání k lásce, k té lásce, ve které je v sázce
smysl mého života. Pokud někdo využívá sexualitu jen k tomu, aby si
zabezpečil lehce dostupné uspokojení, nebuduje přitom jednotu s jinou osobou
a stává se kořistí neplodného narcismu.
Převzato z publikace Učit se milovat.
(30 otázek, jak nepokazit to nejdůležitější dobrodružství v životě.)

Padni, kam padni

Vzdělávání

Ve vzdělávání pro vás máme informace o vybraných památkách Świdnické diecéze, některé možná v rámci předprogramu světového dne mládeže v Krakově navštívíte.

Památky świdnické diecéze
Královéhradeckou diecézi v rámci předprogramu Světového dne mládeže
v Krakově bude hostit polská świdnická diecéze. Česká republika má s touto sousední polskou diecézí mnoho společného. Spojují nás hned dvě významné postavy
naší historie – sv. Václav a manželka Karla IV. Anna Świdnická.
Świdnická diecéze je nejmladší diecézí v Polsku. Byla založena teprve v roce
2004 svatým Janem Pavlem II. Byla oddělena od vratislavské diecéze. Prvním
diecézním biskupem byl jmenován Ignac Deca, který působí v diecézi jako pastýř
do dnešní doby. Mladí lidé s ním budou slavit 25. července závěrečnou mši svatou na předprogramu ve Świdnici. V roce 2008 emeritní
papež Benedikt XVI. jmenoval jako pomocného biskupa diecéze Adama Balabucha. Centrem je město Świdnica v Dolním Slezsku, kde se
nachází katedrála svatého Stanislava a svatého Václava. Diecéze se
dělí na 24 děkanátů, ve kterých je skoro 190 farností.
Świdnická diecéze skrývá mnoho krásných míst, památek a některá z nich
vám představím.
Katedrála sv. Stanislava a sv. Václava ve Świdnici
První zmínky o gotickém kostele ve Świdnici sahají až do 13. století. Uvnitř
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najdeme barokní výzdobu. Od samého začátku byl kostel zasvěcený sv. Stanislavovi a sv. Václavovi. Od roku 2004 se z diecézního kostela stala katedrála a sídlo
nové diecéze. V kostele jsou uloženy ostatky českého patrona sv. Václava.
Świdnica – Kostel Míru
Tento kostel je považován za největší dřevěný kostel v Evropě. Historická
stavba byla postavena v 17. století. Uvnitř kostela je místo pro cca 7500 osob . Je
jedním ze dvou zachovaných kostelů míru na světě.
Zámek Ksiaz
Na místě původně stál hrad ze 13. století, ale od té doby prošel mnoha přestavbami, byl několikrát částečně nebo úplně zničen. V 70. letech 20. století prošel celý komplex rekonstrukcí. Zámek Ksiaz je jedním z největších v Polsku a Evropě. Dříve byl nazýván „Perla Slezska“. Dnes je zámek opraven a je otevřen
pro veřejnost.
Palmový dům
Součástí zámku Ksiaz je i tzv. Palmový dům, který založili majitelé zámku
na počátku 20. století. Milovníci a příznivci vegetace a tropické flóry zde mohou
vidět asi 80 druhů rostlin z celého světa. Můžeme zde vidět asi 250 druhů palem.
Poutní místo Vambeřice – Bazilika Panny Marie Královny rodin
Toto místo je považováno za nejvýznamnější v diecézi. Vznik svatyně souvisí
s legendou ze 12. století, kdy nevidomý Jan z Ratna znovu nabyl zraku a jeho
očím se zjevila postava Panny Marie. Místo začalo navštěvovat velké množství lidí.
Nazývá se také Slezský Jeruzalém. Ve Vambeřicích se nachází pohyblivý betlém
z roku 1882 s více než 800 figurkami. Na poutní místo chodí i poutníci z Čech
a Moravy.
Bardo – Bazilika Navštívení Panny Marie
Chrám je postavený v barokním stylu cisterciánským řádem
v letech 1686 – 1704. Bazilika je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších center poutí. Na hlavním oltáři je dřevěná soška Panny Marie z lipového dřeva, která je nejstarší v Dolním Slezsku. V kostele můžeme vidět druhé největší
varhany v Dolním Slezsku. Skládají se z 3 567 kovových a dřevěných píštěl. Mají
rozsah neuvěřitelných 50 tónů.
Velká Sova
Je to nejvyšší vrchol Sovích hor. Nachází se v Dolním Slezsku a leží v povodí
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řeky Odry. Svahy hor jsou skvělé lyžařské areály. V horní části je kamenná rozhledna vysoká 25 metrů, která byla postavena v roce 1906. Na vrcholu Velké sovy
byla v roce 2015 postavena kaple.
Tvrz Stříbrná hora
První zmínky o Stříbrné Hoře jsou ze 14. století a jsou spojené s odkrýváním
ložisek stříbra. Pevnost se začala stavět v 18. století a budovalo ji 4000 dělníků.
Posádka pevnosti měla kolem 2500 vojáků, kteří přispívali k rozvoji města.
V 19. století přestala pevnost plnit vojenské účely a začala plnit turistické. Donjon je konstrukčně nejbezpečnější místo celého opevnění. Z vrcholu Donjonu můžeme např. vidět Orlické hory, Kralický Sněžník a další.
Jak můžeme vidět Świdnická diecéze má mnoho krásných míst. Účastníci Světového dne mládeže budou moci některá z nich navštívit během předprogramu,
tzv. Dnů v diecézi.
-zd(Zdroj: sdmswidnica.pl; krakov2016.signaly.cz)

Bez práce nejsou koláče

Portréty osobností

Dovolte, abychom vám představili novou posilu v týmu na Centru života mládeže
Vesmír, Honzu Zavřela, bývalého zástupce mládeže z vikariátu Jilemnice.

Jan Zavřel
VĚK: 22
BYDLIŠTĚ: Lomnice nad Popelkou
ŠKOLA: Střední průmyslová škola
JAK

SES DOSTAL DO TÝMU?

No to je zajímavá otázka. Je to pro mě záhada. Na Vesmíru jsem byl asi třikrát a to dvakrát na setkání zástupců
a jednou na přípravě Diecézního setkání mládeže.
Chodil jsem na vysokou do Pardubic a nějak jsem v druhém ročníku neudělal nějaké zkoušky a tak jsem přemýšlel co dál. No a napadlo mě, že bych rád vyrazil na
misie. Jenže to není úplně tak jednoduché. Když jsme měli s režií přípravný
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víkend na Diecézní setkání mládeže, tak než jsem odjížděl domů, se mě P. Tomáš zeptal, jestli nechci do týmu. Tak jsem se dostal na Vesmír.

CO

TĚ POTĚŠÍ?

Určitě mě potěší úsměv druhého člověka. Také mě potěší, když se mohu vidět
se svými přáteli, popovídat s nimi a v neposlední řadě mě potěší třeba i dát si
trošku piva ☺.

CO

DĚLÁŠ VE SVÉM VOLNÉM ČASE?

Mám rád sport. Všeobecně, ale snažím se pravidelně běhat a trošku cvičit. Ze všeho nejraději ale asi jezdím na kole. Také si rád
zahraji na kytaru a zazpívám, nebo poslechnu nějakou pěknou hudbu. Také miluju hory a výlety. A když mám chvilku a zajímavou knížku, tak se snažím i číst.

CO

MÁŠ NA

VESMÍRU NA

STAROSTI?

No, vypadá to, že se budu starat o to, aby nikdo neměl hlad. Budu v kuchyni.
Pak také technické věci, liturgii a určitě to ještě není vše.

JAK VESMÍR

VNÍMÁŠ?

Vesmír vnímám jako skvělé místo pro setkávání lidí, kteří mají stejný zájem žít
život jinak, než je v dnešním svět běžné. Je to krásné místo, na zklidnění a vyřešení svých problémů v životě. Taky to člověka dokáže hodně nabudit. A to
nejen přírodou, ale také těmi lidmi a jejich problémy. Mám to tu rád a cítím se
skvěle. Všem, kdo tu ještě nebyli, doporučuji přijet a poznat, jaké to tu je.
I když se toho bojíte, nebo nemáte s kým jet, určitě přijeďte ☺.

MÁŠ

NĚJAKÝ VZOR?

Mám spoustu vzorů. Každý svatý je můj vzor. Mám také svého duchovního vůdce
(jeden kněz, který mě duchovně doprovází). On je pro mě také dobrým vzorem.
A pak spoustu lidí, kteří žijí opravdový život z víry a těch je víc, často to jsou
moji přátelé.

„Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem,
Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní. (…) Pomoz mi, Pane, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.“
(sv. Faustina Kowalská)
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Dítě váhá, jak oslovit katechetku. Konečně pronese:
„Paní Nábožná, kdy bude
příští náboženství?“
(z knihy Slovo mají děti)
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