Mlčeti zlato

Slovo redakce

Milí čtenáři, dostává se vám do rukou nové číslo našeho časopisu, které rozkvetlo s právě přicházejícím jarem. Kéž vás potěší a pohladí na duši tak, jako pohled na otevírající se sněženky, bledule a paprsky probouzejícího se slunce.
Duchovní slovo sestry Heleny Jožákové nabízí velmi praktickou a konkrétní
pomoc v prožívání postní doby. Za ním následuje přebohatá nabídka pozvánek
nejrůznějšího charakteru a zaměření. Snad si každý přijde na své.
V reportážích si ještě zavzpomínáme na zimní radovánky a akce typu:
Vesmírný Silvestr, večery mladých, pololetní prázdniny atd. S P. Petrem Šabakou
se v rubrice Otazníky života dozvíme, jak číst Bibli a co se skrývá pod termínem
„žehnat“.
Svatý Pavel, jeho cesty a dnes také téma jeho konverze jsou připraveny na
str. 17 a dále. Nechte se, milí čtenáři, inspirovat Pavlovým nadšením pro hlásání
evangelia a láskou ke Kristu. Určitě nebudete litovat!
„Hudba a zpěv jsou pro mne neodmyslitelnou součástí vztahu s Hospodinem.“
řekl P. Jan Šlégr, kaplan pro mládež královéhradeckého vikariátu. Více o tomto
zajímavém člověku najdete v Portrétech osobností.
Na poslední straně časopisu objevíte pozvánku na Diecézní setkání mládeže,
které se uskuteční 4. dubna 2009 v Hradci Králové. Všichni mladí od 14-ti let jsou
srdečně zváni! Těšíme se na vás i vaše kamarády. Milí přátelé, nenechme si postní
dobu proplout mezi prsty. Je to čas milosti, který nám Hospodin nabízí
k tomu, abychom zakusili ještě hmatatelněji Jeho lásku, odpuštění, milosrdenství. Využijme s vděčností této velkorysé nabídky!
-čer-
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Zuby, nehty

Duchovní slovo

JARDA MI POMOHL
Po prvním roce noviciátu jsem dělala duchovní cvičení. Mimo
jiné jsme rozjímaly vícekrát o utrpení Pána Ježíše. Kněz – jezuita,
který nám dával body k rozjímání, nastínil situaci tak, abychom získaly z modlitby nějaký užitek: duchovní, ale hlavně praktický. Po několika rozjímáních jsem za otcem šla, abych mu řekla, že se nedokážu do bolesti
a oběti Pána Ježíše vžít. Během rozjímání jsem zcela rozptýlená, nesoustředěná,
až lhostejná. „Co mám dělat?“ A on mi odpověděl: „Máš doma přece bratra, zkus
zažít, že to tvůj bratr Jaroslav leží ztýraný, vyčerpaný někde na dlažbě. A ty
v tom kruhu nepřátel kolem něj jsi jediná, která už jen svou tichou přítomností
a láskou ho povzbuzuješ.“ Tato rada mi pomohla a já se už těšila na hodinu rozjímání (z Mt 26,57-75). Jak budu věrně setrvávat u Pána Ježíše, který je přece
mým bratrem! Na toto rozjímání mám dodnes živou vzpomínku.
V postní době, podobně jako při duchovních cvičeních, máme možnost očistit svou lásku, získat osobní vztah ke Kristu, zapracovat na
lhostejnosti a tvrdosti srdce, a také máme šanci nasměrovat se
k pravým hodnotám a dobru, kterým je sám Bůh.
A pak nejen při slavnosti Vzkříšení nebo ve velikonočním oktávu, ale i ve
dnech všedních radostně s vírou vyslovíme jako učedník Tomáš: „Pán můj a Bůh
můj nebo Bratr můj či Přítel můj…“
Požehnanou postní dobu všem tvůrcům a čtenářům Hromosvodu přeje
a v modlitbě vyprošuje
sestra Helena Jožáková
ze Společnosti sester Ježíšových

Postní doba je pro všechny křesťany obdobím, kdy je třeba pracovat na
opravdové proměně a obnově, abychom se mohli znovu naplno nadechnout, urovnat všechny své zmatky, obnovit autentické vztahy, znovu navázat dialog s lidmi,
se kterými nemluvíme, opravdu si odpočinout… a tak dojít spásy. Nezvládli bychom to pouze naší lidskou vůlí nebo rozumem, ale musíme v sobě najít
ochotu poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, aby nás proměnil, musíme
opustit své cesty, kráčet po cestách Božích, zapojit se do dějin spásy.
převzato z knihy: Lectio Divina na každý den v roce
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Nevíš která bije?

Informace, aktuality

Večery mladých
Jičín—27. března 2009, Jičín. Kontakt: Jana Tauchmanová, tel.: 775
255 308, e-mail: jana.tau@seznam.cz.
Ústí nad Orlicí—20. března 2009, Jablonné nad Orlicí. Začátek v 18:00 hod. mše
sv. Kontakt: Magda Motlová, tel.: 731 604 779, e-mail: motlovamagda@seznam.cz.
Rychnov nad Kněžnou—27. března 2009, Týniště nad Orlicí. Začátek mší sv.
v kostele v 17:00 hod., poté program na faře. Kontakt: Johanka Stejskalová, tel.:
776 713 880, e-mail: anyzka28@seznam.cz.
Hradec Králové—20. března 2009, Všestary. Předvelikonoční VeMlad s
netradiční křížovou cestou. Kontakt: Anežka Polívková, tel.: 608 433 141, e-mail:
agnespv@seznam.cz.
Chrudim—20. března 2009, Luže. Začátek v 19:00 hod. mší sv. Poté program na
faře, téma: partnerské vztahy, host: Tomáš Řehák. Kontakt: Pavel Sodomka, tel.:
776 608 854, e-mail: SodomkaPavel@seznam.cz.
Na diecézko (4. dubna) budou z vikariátu vypraveny dva autobusy - start autobusů
Hlinsko, Proseč = "jízdní řády" budou rozeslány do jednotlivých farností.
Humpolec—V sobotu 4. 4. jede z vikariátu Humpolec autobus na
diecézko. Pojede trasou Humpolec - Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou Havlíčkův Brod - Chotěboř - Hradec Králové. Přihlásit se o místo je možné u Jany
Dománkové na DomankovaJ@seznam.cz nebo na tel.: 723 301 645.

„Mladí pro církev – církev pro mladé“
Týden společné modlitby církve za mládež od 29. března do 4. dubna
2009. Tato iniciativa má vést všechny věřící k tomu, aby osobně vnímali
mladé lidi jako ty, které předkládají Bohu v modlitbě, neboť společná
modlitba vytváří živou církev. Materiál, který je k dispozici, obsahuje
sedm témat k prožití týdne modliteb za mládež, která jsou vztažena k životu
apoštola Pavla s ohledem na mladé lidi současnosti. Podněty jsou rozděleny do tří
základních částí: 1. pro mladé lidi; 2. pro všechny věřící; 3. ke společnému slavení. V každém dni je položen důraz na Boží slovo, dalším důležitým momentem
jsou slova papeže mladým. Úvodní modlitba i prosby jsou nabídkou k okamžikům
modlitby, která by v těchto dnech měla být stěžejní aktivitou mládeže. Týden
bude završen Diecézním setkáním mládeže 4. dubna 2009. Brožuru najdete na
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Diecézko
A je to tady! Oslava Světového dne mladých, na kterou jsou srdečně zváni všichni, kteří na tomto světě pobývají nejméně 14 let. Diecézní setkání mládeže se uskuteční 4. dubna 2009 v Hradci Králové. Motto:
„Máme naději v živém Bohu.“ (1Tim 4,10) Začátek v 9:00 hod. ve Filharmonii
(Eliščino nábřeží). Program: katecheze (Mons. Tomáš Holub), scénky, dobrá muzika (VeKa, Vavřineček), odpolední tematické skupiny, křížová cesta, mše sv. celebrovaná biskupem Dominikem Dukou. Polední občerstvení zajištěno. Dobrovolný
příspěvek. Více informací: DCM, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.:
495063421, e-mail: dcm@diecezehk.cz, www.diecezehk.cz.

Teenagers
Od 20. do 22. března patří DCŽM Vesmír všem „teenagerům“. Dveře
Vesmíru se otevírají všem mladým od 13-ti let! Využijte této jedinečné
příležitosti. Čeká vás pestrý a akční program. S sebou: spacák, přezůvky,
sportovní oblečení. Doporučená cena za víkend je sice 300 Kč, ale věřte, že to
bude víkend „za všechny prachy“ ☺, proto s sebou vezměte i své kamarády—
borce a borky, kteří možná čekají, až je někdo osobně pozve a osloví. Můžeš to
být právě ty! Prosíme, hlaste se předem na DCŽM Vesmír, tel: 494 663 140,
e-mail: dczm.vesmir@tiscali.cz, www.vesmir.signaly.cz.

Velikonoce na Vesmíru
Od 8. do 13. dubna 2009 nabízí DCŽM Vesmír mladým lidem možnost prožít Velikonoce v křesťanském společenství. Program: společná příprava liturgie, velikonoční zvyky (pletení pomlázek, barvení vajíček...), hry, modlitba. S sebou: spacák, přezůvky. Doporučená cena 150 Kč/den. Prosíme, hlaste se předem! Kontakt: DCŽM Vesmír, tel.: 494 633 140, e-mail: dczm.vesmir@tiscali.cz,
www.vesmir.signaly.cz, Jana Balcarová, tel.: 732 103 682.

Velikonoce v Tuchoměřicích
Prožij Velikonoce trochu jinak! Kdy a kde? Od 9. do 12. dubna 2009
v Tuchoměřicích. Židovská pascha, drama Velkého pátku, oslava Vzkříšení... Na programu budou: tvořivé dílny, divadlo, sdílení v malých skupinkách, společná veselice a ještě více... Pořádá Komunita Chemin Neuf. Konatakt
a bližší informace: Pavla Strettiová, tel.: 774 241 990, e-mail: mladez@cheminneuf.cz, www.chemin-neuf.cz, Klášter Tuchoměřice, Školní 1, sekretariat@chemin-neuf.cz, tel.: 220 199 441.
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Duchovní obnova
Na duchovní obnovu pro děvčata od 18-ti let, zvlášť pro ty, která hledají své místo ve světě zvou sestry salesiánky. Termín: 27.—29. březen
2009. Místo: Hradec Králové. Motto: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho
obrazem...“ (Gn1,27) Vede P. Pavel Čáp SDB spolu se sestrami salesiánkami. Začátek v pátek v 18:00 hod. Chvíle ticha, setkání s Bohem
v modlitbě, sdílení života s druhými. S sebou: věci osobní potřeby, přezůvky, spacák, Bibli, poznámkový blok, psací potřeby, hudební nástroj (hraješ-li na nějaký).
Cena: příspěvek dle možností. Kontaktní osoby: s. Zdeňka Kůsová, zdenkafma@seznam.cz a s. Markéta Hanáková, makifma@seznam.cz

Spring Fest
Zveme vás na druhý ročník krkonošského hudebního festivalu Spring Fest, který
se uskuteční 18. dubna 2009 od 17:30hod. ve Vysokém n. Jiz – divadlo Krakonoš. Během večera vystoupí: Run(a)Way (pop/rock/hardcore), Strictly Commercial (rock/pop/ska/funk), Green Småtroll (jazz/ska), Šatlava (rock/
folk), Michael (white-rock) a Samhain (melodic-speed-metal). Těšit se můžete
ještě na vzácné hosty z Mexika, Japonska a jiné, světelnou show skupiny Ascarya
a další doprovodný program. Na jednoho také čeká paraglidingový seskok. Více
informací na WWW.SPRINGFEST.WZ.CZ

Klášterfest
Kutnohorské křesťanské kapely Houby s Woctem, Studená Sprcha
a schola farní mládeže KuKuKaKa zvou všechny shovívavé posluchače
a festivalové nadšence na druhý ročník Klášterfestu 2. května 2009.
Začátek ve 12:00 hod. na klášterní zahradě v Kutné Hoře. Vstupné dobrovolné.
Cílem tohoto festivalu není nic víc ani nic míň, než pomocí hudby, která stojí na
křesťanských (potažmo židovských) základech, vytvořit příjemnou atmosféru pro
jedno sobotní odpoledne. Spolu s pořadatelskými kapelami zde zahrají Vocativ
(Kutná Hora), Koza na útesu (Praha), Rest Day (Nové Město n. Metují) a !On
(Liberec). Více na www.klasterfest.estranky.cz.

Setkání čtenářek IN!
III. setkání čtenářek časopisu IN! se uskuteční 25. dubna 2009 od 10-ti do 16-ti
hod. Sraz v 9:45 hod. v Ústí nad Orlicí u kostela. S sebou: jídlo na celý den, pití
zajištěno. Více informací a přihláška na: www.setkanictenarek.in.cz. Pro všechny
přihlášené účastnice jsou připravené dárky. Holky redaktorky se již proto přihlá6
sily ☺.

Cetiletí
Setkání cetiletých = mladých lidí od 20-ti let na Diecézním centru života mládeže
Vesmír v Deštném v Orlických horách se uskuteční od 30. dubna do 3. května
2009. S sebou: spacák, přezůvky. Doporučená cena 150 Kč/den. Program: chvíle
zábavy, modlitby, práce, odpočinku, navazování nových přátelství. Prosíme, hlaste se předem! Kontakt: DCM, Zdislava Černochová, tel.: 733 144 547, e-mail: cernochova@diecezehk.cz, www.vesmir.signaly.cz

Modrý bál
Milí přátelé, kamarádi, příznivci tance a společenských večerů! Zveme vás
na sedmý benefiční Modrý bál: 25. dubna 2009 od 19:50 hod. v kulturním
domě v Českých Heřmanicích. Zahraje stylová kapela Barel Rock. Výtěžek ze sedmého ročníku MB necháme v Čechách a podpoříme jím dětský hospic
Klíček. Do středy před bálem objednané vstupenky 220 Kč, na místě 250 Kč. Objednávky mailem info@modrybal.cz nebo po tel: 777 217 153. Autobusy z Chocně
do Heřmanic: 1)18:40 z náměstí, 2)19:20 z vlakového nádraží. Zpět pojede bus do
Chocně přes Vysoké Mýto ve 2:00.
Pro zájemce after party: v neděli sjedeme na raftech Tichou Orlici z Ústí n. O.
do Brandýsa, lépe nahlásit účast předem, mše svatá bude zajištěna v přírodě, více
info na webu. A Modrý bál v roce 2010? Do třetice v jarním stylu, na prvního máje! www.modrybal.cz a info o podobných akcích na www.naplno.net.

Sportovní víkend
Od 7. do 10. května 2009 se na DCŽM Vesmír uskuteční Sportovní víkend se zaměřením na turistiku pěší i cyklo. V rámci víkendu proběhne další ročník závodu
„GIRO del COSMO“! S sebou: spacák, přezůvky, kdo bere kolo, tak přílbu, dobrou
náladu, připravenost na zvraty v počasí (i na sníh a jeho zbytky) a rozhodnutí na
nezvratnost dobré nálady ☺ . Cena 150 Kč/den. Prosíme, hlaste se předem! Kontakt: DCŽM Vesmír, tel.: 494 663 140, e-mail: dczm.vesmir@tiscali.cz,
www.vesmir.signaly.cz.

Letní putování mládeže
Hora Matky Boží u Králík se stane cílovou stanicí pro všechny mladé lidi
směřující na Diecézní pouť, která se uskuteční v sobotu 15. srpna 2009.
Z diecéze se připravuje několik různě náročných tras (pěší, cyklo). Již
nyní je možné se zapojit do přípravy ve spolupráci se svým vikariátním zástupcem
a kaplanem pro mládež. Na páteční večer 14. srpna se připravuje program pro
mládež. Více informací získáte u svých vikariátních kaplanů, zástupců, na DCM
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Diecézní setkání ministrantů
Diecézní setkání ministrantů a ministrantek ve věku 6—15 let se uskuteční
od 24. do 26. dubna 2009 v Kutné Hoře. Motto: „Budeš-li hledat moudrost jako stříbro,...dojdeš k poznání Boha.“ (Př2,4-5) Od 18:00 hod. možnost ubytování v Církevním gymnáziu sv. Voršily. Program: katecheze, soutěže,
hry, setkání s biskupy, modlitby. S sebou: Spacák, karimatku, ministrantské
a sportovní oblečení, přezůvky. Strava zajištěna, finanční příspěvek dobrovolný
(doporučená cena 200 Kč). Přihlášky do 14. dubna na ministrantihk@seznam.cz.
Bližší informace: P. Jan Uhlíř, tel.: 777 339 233.

Mezinárodní výměna mládeže
Chceš poznat kulturu ostatních národů? Chceš zjistit, jak jsi na tom s jazykem?
Dozvědět se něco o svobodě národů i osobní? Neváhej, pojeď s námi od 8. do 22.
července 2009 na setkání čtyř národů, čeká tě bohatý program v podobě katechezí, workshopů, výletů, sportovních klání a přátelských setkání. Účastní se:
Česká republika, Německo, Španělsko, Litva. Téma: „Čas svobody“ - „Zeit der
freiheit“. Místo setkání: Německo—Naumburg. Cena: 125 EURO + pojištění. Přípravný víkend: 24.— 26. dubna 2009 na Vesmíru. Jazyk setkání: angličtina, ale
také němčina. Přihlášky a informace: sodomkova@diecezehk.cz, tel.: 731 604
714. Počet omezen (pouze 15 lidí z každé země).

Návštěva papeže Benedikta XVI.
Ve dnech 26. – 28. září 2009 navštíví Českou republiku papež Benedikt
XVI. Během své návštěvy se setká s mladými lidmi ve Staré Boleslavi dne
28. září. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace najdete později
v Hromosvodu, IKD, na www.diecezehk.cz, www.vesmir.signaly.cz.

Školení vedoucích táborů
Asociace křesťanských sdružení mládeže (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež ČBK
organizuje kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro
děti. Kurs se koná 15. - 17. května 2009 v Praze 4 - Kunraticích, začátek je
v pátek v 19 hod., ukončení v neděli v 16.30 hod. Cena: 350 Kč - zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (část dotována MŠMT). Náplní kursu jsou
právní předpisy při práci s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy první
pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a
organizační příprava tábora. Kurs je zakončen testem; účastníci dostanou osvědčení. Přihlášky: do 28. dubna na adresu: Sekce pro mládež ČBK, ing. Marie Světničková, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice nebo svetnickova@cirkev.cz. Při8
hlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály.

Co nás nezabije, to nás utuží

Reportáže

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S VESMÍRNOU MYŠÍ!
Nenápadná šmejdilka se rozpovídala. Vesmírný Silvestr odhalen!
Vážení čtenáři! Jak jistě mnozí z vás ví či tuší, obyvatelkou našeho milovaného DCŽM Vesmír je – i přes několik nepěkných pokusů o její odstranění - již pár
pátků kromě týmu a otce Tomáše také populární Vesmírná Myš. Na nátlak jistého
okruhu čtenářské veřejnosti, jež prahne po stále nových a nových informacích,
rozhodli jsme se tuto slavnou tlapalku vyzpovídat. A jelikož se naše návštěva odbývala v prvních dnech letošního roku, vyptali jsme se jí podrobně na právě skončenou akci.
Stojíme před myší dírou… ťuky ťuk, je někdo doma? Ostrý čeníšek vykoukne,
blýsknou očka… a my konečně můžeme hovořit s ušatou vesmírnou celebritou…
Hezký den, myši…tak povídejte…
Vítejte, vítejte, sýru zdar, kočkám zmar! I co bych povídala… ani vlastně
nevím. (Myška je, zdá se, ještě trochu ospalá)
Ale tak to přece zkuste, nebojte, žádnou kočku s sebou nemáme… teď jsme
měli Silvestr, Nový rok, tak nám třeba něco pískněte, jak jste slavila…
(Očividně pookřává)
Že neřeknete hned? To víte, že slavila… a jak! A nejen já. Víte co? Raději si
sedněte, aby vás to neporazilo. Budu vyprávět…
Moc dobře si vzpomínám. To bylo tenkrát, jak tu byly ty spousty sněhu a lidí,
co chtěli oslavit konec nového a začátek starého roku nebo obráceně? Ale to je
myšifuk, slavilo se skvěle, s přáteli okolo a Bohem uprostřed, co víc si přát? Za
ten týden prošlo domem okolo 250 lidiček, až jsem se chvílemi bála vystrčit nos,
aby mě neušlapali, a podniklo se nepřeberné množství činností…
To tedy zíráme…
Koukám… zavřete pusu…
Vroucí díky. Ale co takhle… jak to říct… naše čtenáře by možná zajímal nějaký
ten drbík ze zákulisí, bulvár, rozumíte, malá myška, co se všude nenápadně
vetře. Co vy na to?
No teda, co si to o mně myslíte? Nic takového, já jsem naprosto lo… loja…
loajální! Žádný pomluvy nebudou a basta! Máte mě za nějakou krysu-udavačku?
Teď jste mě vážně nasejřili, už ani nekviknu…
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Ale myši, neberte to tak doslova. Měli jsme na mysli spíše nějakou perličku,
zajímavost či něco takového.
(Ticho v myší díře. Trucuje. Vytahujeme poslední zbraň…10 dkg eidamu. Snad to zabere...hele ji, už leze…)
Čuchy čmuch… co to tu tak… ahaa, teď se mě ještě snažíte podplatit! To
vám teda nežeru… (zakručí jí v bříšku)... Ačkoliv… hmm, eidam… nu což, vy jste
vlastně hrozně milí a sympatičtí... a o mně se říká, že co nevím, to nepovím, tak
musím své pověsti dostát… (sápe se na sýr)
Skvěle, jsme jedno ucho… A ten sýreček hezky až potom…
Dobrá, dobrá… tak perličku… a sejreček až potom… co mám s vámi dělat?!
Tak tedy, jednoho večera, kdy zábava byla již značně uvolněná, prořekl otec Tomáš Hoffmann, že má dítě…
Fííha! Tak tomu říkám šok!!!! To budou palcové titulky!!! To stojí za to, tu máte ten sýr…
…adoptované na dálku… jojo, v Indii…a máte to! (Se škodolibým myšklebem
mizí v díře… i se zbytkem eidamu…) Nashle, přijďte zase, něco vám povím… hehe, ale mám radši romadůr!
Ehm. Musíme uznat, že nás doběhla, dostala, vykoupala a vyšplouchla…
podrazila a podfoukla… tak to vidíte, vážení čtenáři… tímto se s vámi loučíme
a doufáme, že pro vás tento rozhovor byl určitým přínosem… pro nás rozhodně… jsme o 10 dkg lehčí a o dost zkušenější. Rozhovor s myší nikdy více!
HeHe

Pololetní prázdniny na Vesmíru
Sice pololetní prázdniny na Vesmíru začínají až v pátek, ale já jsem dorazila
už ve čtvrtek. Když jsem dorazila, bylo už na Vesmíru pár lidí a rodiny, které zde
byly přes týden na dovolené.
Páteční Slovíčko na den: Využijte čas vám svěřený. (Kol 4,5)
V pátek už přijelo mnohem více lidí, kteří neustále během dne přibývali.
A protože je rok sv. Pavla, tak celý tento prodloužený víkend jsme se o něm bavili
a dozvídali třeba i nové věci, prožívali jsme jeho dobrodružství na jeho třech misijních cestách a snažili se pochopit dobu, ve které žil... Tak tedy v pátek to začalo obyčejně snídaní, slovíčkem na den, umytím nádobí atd. V krbovce následovala hra Cesty sv. Pavla. Hra spočívala v tom, že sv. Pavel byl na třech misijních
cestách a my jsme je také procházeli - chodili jsme za 3-mi týmáky, každý z nich
měl na starost jednu cestu a my jsme se je snažili projít. Jeden z nejtěžších úkolů
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na této cestě byl, tedy alespoň podle mne, přepsat dopis sv. Pavla, který byl nalepený ve štítě a my chodili do koutku pod schody a přepisovali ho na papír. Úkol
byl ztížen tím, že dvojce měly vnitřní nohy svázány k sobě. Když tato hra skončila, šli jsme pomoct do kuchyně a společnými silami jsme udělali velmi dobrý
oběd. Odpoledne měl Prokop témátko. Potom byla další hra. Měli jsme se
sejít v krbovce. Když už jsme tam byli všichni, najednou tam vtrhli Židé
a kamenovali sv. Štěpána, byl tam i přítomen sv. Pavel, který byl ještě
před obrácením, v rychlosti nám řekl, abychom se oblékli a vzali si s sebou
mobily. Vyběhli jsme ven a hned chodily první SMSky od zvědů a ty nám
sdělovaly, kde byli spatřeni křesťané. Jednoho křesťana jsme našli v kapli a chtěli
ho odvést do vězení. Celé toto pátrání vedl sv. Pavel. Když nám křesťan jíž po
několikáté utekl, a my ho opět chytili, přišla nám zpráva, že v kostele sv. Matouše
je veliké shromáždění křesťanů. Vymyslel se plán, že do kostela budeme chodit
jednotlivě a vmísíme se do shromáždění (které tam nebylo). V kostele nás pochytali a dali nám šátky přes oči (oslepnutí sv. Pavla). Chytli jsme se za ruce a vedli
nás až do krbovky, kde byla adorace. Následovala mše svatá a poté večeře. V osm
hodin přišla paní Barbora Mykisková povídat nám o Islámu. Byla to velice poučná
a zajímavá přednáška společně s fotkami z Afgánistánu a Pákistánu, kde byla půl
roku. Byl to jiný pohled na tuto problematiku, než jak jsem ji znala z médií. Paní
Barbora měla s sebou i Burku, oděv islámských žen.
Sobotní slovo na den : Je mnoho údů, ale jenom jedno tělo. (1 Kor 12,20)
Po slově na den přišla na řadu první sobotní hra. Šlo se do lesa
a měli jsme jakožto první křesťané za dob sv. Pavla, posílat dopisy. Ale je zde háček – Římané, kteří chytají křesťany. Každá skupinka měla dopisy - útržky dopisů, a ty se měli vyměňovat
s ostatními skupinkami. Vyměněné papírky se poskládaly
v jednotlivé názvy Pavlových listů. A hned na to následovalo témátko otce Tomáše. Po tomto témátku byla druhá dopolední hra. Po celém domě byly lístečky a na
nich jen část citátu, druhou část nám mohli prozradit dva pánové v klobouku, ale
nic není zadarmo, tak ani část citátu nebyla zadarmo. Museli jsme si zapamatovat
tu první část citátu a říci jí jednomu z pánů, ten nám dal úkol a my za něj dostali
souřadnice citátu, druhou část citátu jsme si hledali v Písmě svatém.
Po obědě jsme si řekli, jak celé citáty měly znít. A následovalo „Lectio divina“ (rozjímání nad texty z Bible). Byli jsme po třech skupinkách. Ve skupinkách
jsme si text přečetli a povídali si o něm, co nás zaujalo, nebo třeba jen vypichovali některá slova. A konečně jsme měli utvořit na tento text scénku, která se
předvedla po mši svaté a po večeři. Scénky byly velice povedené a řekla bych, že
i vynikajícně zpracované. Dále následovala oblíbená hra Aktivity. Po Aktivitách
jsme se zamyslili nad dnešním dnem, následovala modlitba a honem spát!!
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V neděli jsem byla bohužel pouze na mši svaté v Deštném, a potom
jsem už musela odjet. Ale i tak to byl nezapomenutelný víkend na
Vesmíru. Moc a moc za něj všem děkuji. Děkuji všem, kdo připravoval
a podílel se na velice pečlivě a dobře propracovaném programu i všem,
kdo tvořili dobrou atmosféru. Vám všem za to moc a moc děkuji!!
Jitka Pokorná

Novoroční večer mladých
Novoroční Večer mladých se konal v Častolovicích dne 23. 1. 2009. Bude-li
letos platit staré moudro: „Jak na nový rok, tak po celý rok“, máme se opravdu
na co těšit. Proč? Protože není-li tomu tak stále, tento večer byl oproti předešlým
jiný a netradiční.
Ve skromném počtu jsme setkání zahájili mší svatou v místním kostele. Celebroval ji zdejší kněz P. Arnošt Jílek. Kázání bylo o Duchu svatém. Jak jsme se
mimo jiné dozvěděli, na stejné téma byla knězova úplně první mše, kterou sám
odsloužil. Z toho si už můžete vyvodit, že díky jistému vztahu, kázání opravdu
stálo za to. Tohohle faráře jsem viděl poprvé, a tak když člověku přijde něco nového do cesty, více si všímá. Přesto, že už nějaké zkušenosti s mladými společenstvími má, s něčím jako jsme my, se setkal poprvé. Byla na jeho obličeji tedy trochu více znát otázka „Co mám vlastně
očekávat?“. Při mši se ale našemu torzu mladých hezky věnoval a nenechal se ani
rozhodit neustálými výpadky proudu v kostele, způsobených prudkým větrem venku. Ze mše, kterou doplňovala mariánská hudba několika statečných, jsme se velmi efektivně přemístili přes most nad silnicí, kaluže a sníh, na faru. Místnost byla
hned uvítána několika našimi vyhládlými pohledy. Mohu vám říci, že nejen naše
pohledy se dosyta najedly. Kapacita potravy, vzhledem k našemu počtu až 10 kusů, silně převyšovala únosnou mez. Po modlitbě jsme se na jídlo však statečně
vrhli. Bylo výborné!
Následovala seznamovačka. Ta se nesla ještě v lehce Vánočním stylu. Každý
napsal na papírek nějaký dárek, který dostal pod stromeček. Poté se lístečky sebraly, zamíchaly a různě rozdaly. Hádalo se pak, čí je ten a ten dárek a správně
potrefený se musel představit.
Zajímavostí bylo, že téměř 100% neplatilo: „Tak kuchařku dostala
jistě nějaká dívka... PC hra, tak to bude jistě nějaký kluk... apod.“
A když už jsem si dovolil zmínit se tolika informacemi o zdejším knězi,
budu pokračovat. Určitě totiž stojí za to říci, že jeho oblíbeným jazykem je španělština, tak se jí začal před dvěma lety sám učit. Proto měl velikou radost, když
dostal pod stromeček knihu Poslední Mohykán, jak jinak než ve španělštině. Z mého pohledu všichni, kteří takhle čtou knížky v cizích řečech, jsou fakt dobrý
12 ☺.

S knězem bylo domluveno, že uspořádáme diskusi na volná témata
pomocí lístečků. Především nám chtěl umožnit zeptat se na problémy, které nás trápí, z jakéhokoliv „soudku“. Byl velmi otevřený a poznat byla také
jeho chuť přiblížit se nám a pomoci. Pro jeho povahu nám povětšinou nedělalo problém ptát se. Naše otázky byly vždy hezky zodpovězeny. Mnohdy
více než jsme očekávali. Stydím se, že tu nedokáži nějaké ty odpovědi na otázky
odprezentovat, i když by si to jistě zasloužily. Můžete se ale poptat účinkujících,
nebo zajet do Častolovic na faru. Přesto si dovolím se s vámi podělit alespoň
o něco. Bylo to myslím při otázce na neustále se opakující hříchy. Není to přesná
citace, tak mi odpusťte uvozovky ☺.
Zkusím vám to tu nějak volně zprostředkovat. Případné špatné zprostředkování beru na svá bedra ☺... Neměli bychom být zdeptaní a zatracovat se jen kvůli
tomu, že nás trápí hřích, který se neustále opakuje. Je potřeba proti němu neustále bojovat, ale každý z nás nějaký ten hřích, se kterým prostě stále bojujeme,
máme. Vždyť jsme jinak celkem dobří. Zdá se to jasné, ale někdo s tím
má opravdu bytostný problém. Například tím kamenem úrazu muže být
závislost. A nad takovou závislostí už má člověk jen malou moc. Tady už
nehraje roli jen jeho vlastní vůle „chci“, nebo nerozvážnost „zkusím“. Přesto
mějme sílu se i ze stále opakujícího se hříchu zpovídat. A samozřejmě dělat vše
pro to, abychom se ho zbavili. A to, co mě vážně oslovilo: „Dělat pořád krok
vpřed, i když pak udělám dva kroky dozadu. Nevzdávat se, a mít v srdci Boha.“
Měli jsme připravený ještě vlastní příběh, na který bychom debatovali. Měli jsme
připraveny i hry, ale nějak na ně nedošlo. Hovor byl natolik obohacující, že jsme
nakonec od dalšího programu upustili.
Bylo znát, že pan farář nemohl předešlé tři roky kvůli nemoci promluvit, ale
předvedl výborný výkon. A to nám každému dal ještě na rozloučenou požehnání
vkládáním rukou. Hezké. Protože tenhle kněz byl velmi pro, abychom se mu ozvali, budeme-li hledat odpověď na nějaký problém, či se potřebovat (jak říká Petíšek ☺) jen tak „duchovně vyzvracet“, přikládám zde telefon na faru v Častolovicích – tel.: 494 323 539. Osobní doporučení je, že kněz je fajn, ale nepospíchejte
a mějte pro hovor dost času ☺.
Standa Beran

Večer mladých
Dne 20. 2. 2009 jsme se v hojném počtu sešli na Večeru mladých
v Kostelci nad Orlicí. Začali jsme mší svatou v 17:30 hod. V kostele byla sice trošičku zima (trošičku dost ☺), ale to nám nezabránilo v tom, abychom spolu prožili
celou mši svatou. Pan farář slíbil (a také dodržel ☺) krátké kázání, ve kterém načal téma celého VM – svatosti. Po skončení jsme se všichni dopravili na faru.
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Tam jsme vytvořili kolem stolu ze židlí kolečko (nutno podotknout, že několikrát – pořád jsme se tam totiž nemohli všichni vejít…)
Po požehnání jídla jsme se nejdříve tak trochu „upejpali“, ale nakonec jsme
se do té ,,mňamky“ na stole pustili. Docházelo i k tzv. „kolování“. To znamená,
že se prostě pár talířů posouvalo od člověka k člověku, do té doby než zbyly jen
drobečky … ☺
Následovala seznamovačka. Utvořili jsme kroužek a řekli jsme si naše biřmovací (popř.křestní) jména. Johanka nám pak dala míček, který jsme hodili člověku, jehož jméno jsme si zapamatovali. Ten hodil míček dalšímu člověku, a tak to
pokračovalo dále. A když nám pak Johanka místo jednoho míčku hodila tři,
a k tomu párkrát zhaslo světlo, bylo o zábavu postaráno…
Poté jsme se zase přesunuli na naše místečka a začala trošku vážnější část.
Pan farář nám povídal o svatosti – co že to ta svatost vlastně je, či jak se můžeme
svatými stát. K tomu jsme si četli úryvky z Bible. Pak nás Johanka zase rozdělila
do skupinek a každá dostala 2 úkoly. Nejprve jsme si měli popovídat s ostatními
o našem biřmovacím jménu (proč jsme si vybrali právě tohle…), a poté
následovala velice „obtížná“ část – měli jsme totiž umělecky ztvárnit
(písničkou, básničkou či scénkou) nějakého svatého. Podívaná to byla
opravdu povedená☺. Viděli jsme uškrcení sv. Ludmily, vraždu
sv.Václava. Nutno dodat, že při nácviku téhle scénky došlo i ke zranění
(v klidu, nebylo to nic vážného, ale s těmi plastovými meči prostě pozor!!!
☺).Dále byla na programu ukázka z života Dona Bosca a v neposlední řadě také
báseň s velmi výrazným přednesem…
A abychom úplně nezlenivěli, připravily pro nás holky akční hru (to akční tam
je záměrně!). Smysl spočíval v tom, že holky venku ukryly lísteček. Jedna skupina
ho měla za úkol najít v časovém limitu 10 minut a druhá skupina protivníky trefovat sněhovými koulemi.
Když jsme po tomhle „sněhovém maratonu“ byli dostatečně mokří,
přesunuli jsme se zpět na faru, kde jsme při svitu svíčky zpívali a nakonec se pomodlili.
Vše jsme zakončili zpětnou vazbou (to jako aby se vědělo, jak se nám co líbilo). Se zavřenýma očima jsme na prstech jedné ruky hodnotili každou činnost čísly 1-5 – jako ve škole. Ovšem nejlepší byla zpětná vazba zpětné vazby…
Pája Trojanová, Lucka Čtvrtečková
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Dopis z Keni
Od 26. do 30. listopadu 2008 se 7000 mladých lidí z celé Keni, z různých afrických zemí i z jiných světadílů shromáždilo
v Nairobi. Do přípravy tohoto setkání—další etapy „pouti důvěry
na zemi“, kterou pořádá komunita Taizé—se zapojilo 80 farností
a farních sborů různých nairobských církví. Toto setkání chtělo přispět k vytváření bratrských vtahů a k překonání falešných předsudků, které přetrvávají
kvůli nedostatku kontaktů mezi lidmi různých částí světa a kvůli bolestným
kapitolám historie.
Dopis z Keni napsal bratr Alois pro rok 2009 a byl zveřejněn během evropského setkání mladých v Bruselu na konci prosince 2008.
Vybíráme některé pasáže:
Na celém světě dochází k překotným změnám společnosti a lidského jednání.
Nevídané možnosti dalšího rozvoje jsou provázeny vratkostí systémů a narůstajícími obavami z toho, co přinese budoucnost. Technický a ekonomický pokrok půjde
ruku v ruce s větší lidskostí jen tehdy, když se budeme tázat po hlubším smyslu
existence. Únava a zmatek mnohých vyvolávají potřebu ptát se, z jakého zdroje
čerpáme život. Již mnoho století před Kristem na takový zdroj upozornil prorok
Izajáš: „Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; běží bez únavy,
jdou bez umdlení.“
Těch, kdo nemohou tento pramen najít, je dnes více než dřív. Boží
jméno je zatíženo mnoha nedorozuměními, nebo dokonce docela zapomenuto. Je tu nějaká spojitost mezi mizející vírou a ztrátou chuti do
života? Jak odstranit z pramene nánosy písku? Kdo otevírá své nitro Boží
přítomnosti, může začít čerpat naději a radost. Pramen znovu vytryskne a naše existence dostane smysl. Budeme schopni nést zodpovědnost za svůj
život; přijímat ho a následně dávat jako dar těm, kteří nám byli svěřeni. I kdybychom měli jen malou víru, nastane zvrat—přestaneme se zabývat především sami
sebou. A jestliže Bohu otevřeme dveře svého vlastního srdce, připravíme mu cestu i do mnoha dalších srdcí.
Příliš mnoho mladých lidí se cítí ve svém vnitřním životě osamoceno. Přesto
již dva nebo tři si mohou pomáhat; například tím, že se budou scházet a společně
se modlit, a to i s těmi, kteří se považují za lidi spíš pochybující než věřící.
Kdekoliv žijeme, snažme se, ať už sami nebo společně s ostatními hledat způsob, jak ulehčovat utrpení druhých lidí. Objevíme tak Kristovu přítomnost na zcela nečekaných místech a situacích. On, Zmrtvýchvstalý, je
blízko; je zde, uprostřed lidí. Předchází nás na cestách milosrdenství.
A skrze Ducha svatého již obnovuje tvář země.
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Bít či nebít

Otazníky života

MÁM ZAČÍT ČÍST BIBLI OD ZAČÁTKU?
Bible je ve své podstatě celou knihovnou různých spisů, které někdo začal psát a sbírat zhruba před třemi tisíci lety a za nejmladší knihou autor
udělal tečku o tisíc let později, někdy okolo roku 100 po Kristu.
Asi je moudré začít s něčím jednoduchým. Nalistujte si Nový zákon a zakousněte se buď do Matoušova, Markova nebo Lukášova evangelia. Celá Bible je totiž
směrována na osobu Ježíše Krista, který je naplněním Starého zákona. Nový zákon
pak jeho osobu reflektuje. Evangelia nám podají různé pohledy na jeho osobu.
Dostaneme se tak do centra Bible.
Je o něco těžší začít číst od začátku, ač jsou v první knize Mojžíšově pěkné
příběhy o stvoření, o ráji, o prvních lidech, o potopě, o patriarších. Četba těchto
stránek může probudit mnoho otázek. Jestliže je ve vašem okolí někdo, kdo Bibli
zná, můžete se o takovou četbu pokusit.
Následuje otázka jak číst Bibli. Nečtěte ji, jak říkala má profesorka českého
jazyka na gymnasiu, „na vejdělek“, „nehltejte ji“. Pokud budete číst pozorně
a pokud se pokusíte konfrontovat obsah se svým osobním životem, naleznete
v Bibli opravdový poklad. Jeden moudrý člověk, kterého jsem potkal, mi
dal dobrou radu, jak číst Bibli: „Čti ji tak, jako by to byl dopis pro tebe.“

ŽEHNÁNÍ A SVĚCENÍ
CO ZNAMENÁ NĚKOHO NEBO NĚCO ŽEHNAT
Římskokatolická církev udržuje tradici žehnání nebo svěcení různých předmětů, osob, životních situací. Co to znamená? Může i do kostela nechodící přinést
knězi například křížek, aby ho požehnal? Je rozdíl mezi žehnáním a svěcením?
Žehnání, žehnat, požehnat je odvozeno od latinského slova „signare“, česky
„označit“. Synonymum pro slovo žehnat se také používá „dobrořečit“. Žehná a
dobrořečí se kdeco a kdekdo. Slovo je velmi mocné. Může zranit i zabít, může
hojit a dát život. Gesto doprovázející slovo ještě umocňuje význam
slova. Proto nad věcmi, osobami, událostmi se pronáší slovo doprovázené gestem. Protože je to dobro – řečení. Jedná se o slovo dobré,
slovo, které dává věci, osobě, události dobré nasměrování.
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Padni, kam padni

Vzdělávání

Život sv. Pavla
(pokračování z minulého čísla)
Cesta do Říma vedla přes středozemní ostrov Krétu a Maltu, pak města
Syrakusy, Regium a Puteoli. Římští křesťané mu šli naproti po Via Appia až
k Foro Appio (asi 70 km jižně od města) a jiní k Tre Taverne (asi 40
km). V Římě se setkal s delegáty židovské obce, jimž se svěřil, že je
v řetězech kvůli „naději Izraele“. Avšak vyprávění Lukáše končí zmínkou o dvou letech strávených v Římě pod mírným vojenským dohledem, aniž by
naznačil rozsudek císaře Nerona, tím méně smrt obviněného. Pozdější tradice
hovoří o jeho osvobození, které mu umožnilo cestu do Španělska, ale i následující cestu na východ a zvláště na Krétu, do Efesu a Nicopole v Epiru.
Stále na základě domněnek se soudí, že byl znovu zatčen a znovu vězněn
v Římě, odkud měl napsat tři tzv. pastorální listy: totiž dva Timoteovi a list Titovi. Pak měl následovat druhý proces, který byl pro něho nepříznivý. Nicméně
řada důvodů vede mnohé badatele o sv. Pavlovi, aby končili apoštolův životopis
Lukášovým vyprávěním ze Skutků.
O jeho mučednictví si budeme vyprávět později v cyklu našich katechezí. Nyní v tomto krátkém seznamu Pavlových cest stačí uvědomit si, jak
byl oddán hlásání evangelia, aniž by šetřil energii, musel čelit řadě těžkých zkoušek, jejich seznam nám zanechal v druhém listu Korinťanům (srov. 11,
21-28). Ostatně on sám píše: „Všechno dělám pro evangelium“ (1 Kor 9, 23),
vykonávaje s absolutní velkodušností to, co sám nazývá „starost o všechny církevní obce.“
Vidíme nasazení, které lze vysvětlit pouze tím, že to byla duše skutečně
okouzlená světlem evangelia, zamilovaná do Krista, duše nesená hlubokým přesvědčením, že je nutné přinést světu světlo Krista, hlásat evangelium všem.
Toto zůstává z tohoto krátkého přehledu cest sv. Pavla: vidět jeho vášnivé zaujetí pro evangelium, vytušit tak velikost, krásu, ba hlubokou nutnost evangelia
pro nás všechny. Prosme, aby Pán, který dal uvidět své světlo Pavlovi, dal mu
slyšet své Slovo, dotkl se jeho srdce, i nám dal vidět své světlo,
aby se i našeho srdce dotklo jeho slovo a abychom mohli také my
dávat dnešnímu světu, který po něm žízní, světlo evangelia
a pravdu Krista.
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Konverze sv. Pavla
Dnešní katecheze bude patřit zkušenosti, kterou Pavel učinil na cestě do
Damašku a která je obvykle nazývána jeho obrácením. Právě na cestě do Damašku ve 30. letech prvního století, po období, v němž pronásledoval církev, se
udál rozhodující okamžik Pavlova života.
Bylo o tom napsáno mnohé a samozřejmě z mnoha různých pohledů.
Jisté ale je, že nastal zlom, ba dokonce převrácení perspektivy.
Tehdy znenadání začal považovat za „ztrátu“ a „brak“ to, co pro
něj doposud bylo nejvyšším ideálem, téměř důvodem existence
(srov. Fil 3,7-8). Co se tedy stalo?
K těmto záležitostem máme dva druhy pramenů. Prvním a známějším
z nich je vyprávění sepsané Lukášem, který hned třikrát převyprávěl tuto událost ve Skutcích apoštolských (srov. 9,1-19; 22,3-21; 26,4-23). Průměrný čtenář
bude možná v pokušení příliš prodlévat u některých podrobností, jako světlo
z nebes, pád na zem, volající hlas, nová situace slepoty, uzdravení jakoby mu
šupiny spadly z očí, nebo půst. Všechny tyto detaily ale odkazují k centrální
události. Vzkříšený Kristus se zjevuje jako zářící světlo a mluví k Saulovi, proměňuje jeho myšlení a celý jeho život. Záře Zmrtvýchvstalého jej oslepuje,
a tak se také na povrchu vyjevuje, co bylo jeho vnitřní skutečností, jeho slepota
k pravdě, ke světlu, kterým je Kristus. A pak mu ve křtu jeho definitivní „ano“
Kristu znovu otvírá oči, dovoluje mu vidět reálně.
(pokračování příště)
Brožura: Promluvy papeže Benedikta XVI.

Bez práce nejsou koláče

Portréty osobností

P. Jan Šlégr
kaplan pro mládež vikariátu Hradec Králové
Datum a místo narození: 2. 10. 1973 v Pardubicích
Rodiče, sourozenci: mám tři bratry a tři sestry a jsem
nejmladší
Školy: gymnázium v Pardubicích, KTF UK v Praze, Papež
ský liturgický institut v Římě
Kdy vysvěcen na kněze? Místa působení:26. 6. 1999, HKfarnost u katedrály, Všestary
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1. CO

JE PRO

VÁS

V TOMTO ČASE NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ, MOTIVACÍ, ODMĚNOU?

Jeden starý salesiánský kněz a profesor Písma svatého mi jako životní
zkušenost říkal, že v životě má cenu jenom to, co konáme z lásky. Proto na položenou otázku (či spíše otázky) odpovídám: že mohu nejrozmanitější činnosti konat s láskou.

2. JAK

BYSTE JEDNODUŠE ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU:

„KDO

JE TO KNĚZ?“.

Ten, kdo věří v Boží lásku k člověku a svědčí o ní.

3. MÁTE ZA SEBOU ČERSTVOU
KY. PROČ PRÁVĚ LITURGIKA?

OBHAJOBU DOKTORANTSKÉ PRÁCE Z LITURGI-

Ke studiu liturgiky mne vyslal pan biskup Dominik, neboť tento obor nikdo z naší
diecéze nestudoval. Jsem velice rád, že jsem se mohl věnovat právě této oblasti teologického studia.

4. KDYŽ SE ŘEKNE „POSTNÍ DOBA“, VYBAVÍ SE
ZIMA, HLAD... V ČEM VIDÍTE „KOUZLO“ A SMYSL
DOBÍ?

MNOHÝM POCHMURNÝ ČAS,
TOHOTO LITURGICKÉHO OB-

Na začátku Markova evangelia najdeme shrnutí Ježíšova kázání ve
slovech: „Přiblížilo se Boží království, obraťte se a věřte evangeliu“. Vnímám postní dobu jako období, kdy tato výzva zaznívá důrazněji a je tedy příležitostí, abychom se jako křesťané udržovali
v „kondici“ a skutečnost Božího království a evangelia chápali jako
určující pro náš život.

5. „KDO ZPÍVÁ, DVAKRÁT SE MODLÍ“ – JE ZNÁMÉ RČENÍ V KŘESŤANSKÉM
TĚ. MYSLÍTE, ŽE JE PRAVDIVÉ? CO PRO VÁS ZNAMENÁ HUDBA?

SVĚ-

Zpěv a modlitba patří k sobě, vždyť v mnoha žalmech se hovoří o nové písni,
kterou je třeba zpívat Hospodinu. Hudba a zpěv jsou pro mne neodmyslitelnou
součástí vztahu s Hospodinem.

Vydává Diecézní centrum pro mládež, Velké Náměstí 32,
500 03 Hradec Králové, tel. 495063421, e-mail: dcm@diecezehk.cz
Toto číslo připravili: Zdiška Černochová, Lída Horáčková
a Jakub Klimeš.
Cena jednoho výtisku je 10 Kč, roční předplatné 100 Kč.
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