Mlčeti zlato

Slovo redakce

Milí čtenáři občasníku Hromosvod, kde se vzal, tu se vzal objevil se v kalendáři měsíc září. Nevím, zda patříte k jásajícímu davu studiumchtivých nebo se
naopak snažíte nepřipustit myšlenku, „že škola volá“ . Každopádně vám přejeme příjemný vstup do nového školního roku. A než se ponoříte do studia, nabízíme nové číslo Hromosvodu, u kterého můžete zavzpomínat, ale také se dozvědět
něco nového.
Začneme titulní stranou, která v mnohých jistě vyvolala vzpomínku na rozpálený Madrid. Děkujeme Vojtěchu Podstavkovi za poskytnutí fotografie. Duchovní
slovo také není daleko od Madridu. Petr Soukal nám připomíná slova papeže Benedikta XVI., která zazněla při závěrečné mši svaté 21. srpna 2011 ve Španělsku.
Informace nabízejí různá setkání, akce, ale také duchovní obnovy. Neváhejte
a vybírejte! Rubrika reportáží se nám přes prázdniny krásně naplnila. A to až tak,
že jsme udělali výjimku a díky velkému množství vašich postřehů, zážitků, vzpomínek... jsme tentokrát vypustili Otazníky života a Vzdělávání. Děkujeme za zaslané příspěvky a články. Prázdninami jistě akce nekončí, a tak se těšíme na další
„zážitky z natáčení“ .
Portréty osobností pokračují v představování našich mladých zástupců vikariátu. Tentokrát se podíváme do Pardubic, Havlíčkova Brodu a Trutnova.
A to je, milí čtenáři, z tohoto čísla vše. Ještě jednou přejeme krásný start do
nového školního roku a „Nemějte strach ze světa, z budoucnosti, ani ze svojí slabosti. Pán vám dal život v tomto dějinném údobí, aby díky vaší víře dále znělo
Jeho jméno po celé zemi.“ Benedikt XVI., vigilie 20. 8. 2011.
-čer-
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Zuby, nehty

Duchovní slovo

Mise všedního dne
Tak a je to. Kdyby všechny měsíce našeho života utíkaly stejně
rychle jako ty dva poslední, asi bychom už byli v důchodu, nemyslíte? Alespoň mně tak prázdniny utekly. Možná je to i dobrá známka,
že člověk prázdniny neprospal, ale zažil něco, co mu pomůže přežít další rok ve
školních lavicích. Pokud bych měl něco takového najít ve svém diáři, jistě by to
bylo setkání v Madridu – zlatý hřeb mých prázdnin. Určitě to pro mě znamená více, než že si po tarragonských bagetách začnu vážit produktů školní jídelny 
nebo záchodů, kde nebudou půlhodinové fronty…
S novým školním rokem začíná nový úkol, nová mise. Nebo přesněji misie.
A kdo nás na misi posílá? Každého z nás posílá Svatý otec osobně. Neposílá nás do
vyprahlých pouští Afriky ani do divokých panamských džunglí, ale posílá nás na
místo ještě náročnější, a to je mise všedního dne. Papež se s námi rozloučil
v závěrečné slavnosti homilií v Madridu těmito slovy:
„Svět potřebuje svědectví vaší víry, určitě potřebuje Boha. Myslím, že vy mladí, kteří zde zastupujete pět kontinentů, jste podivuhodným důkazem plodnosti Kristova příkazu církvi: „Jděte do
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu“ (Mk 16,15).
Také vám náleží mimořádný úkol být učedníky a misionáři Krista v různých zemích a státech, kde žije množství mladých, kteří touží po velkých věcech, a když
objeví ve svých srdcích možnost autentičtějších hodnot, nenechají se svést falešnými sliby takového životního stylu, který postrádá Boha.“
Prožijme naplno školní rok, s novou nadějí, čerstvým elánem, s pevným rozhodnutím být naplno tam, kam nás Pán posílá! Nenechejme si pro sebe to, co
jsme o letošních prázdninách dostali...! Možná právě spolužáci, profesoři, spolupracovníci... čekají na radostné svědectví naší víry.
A pokud nám bude „docházet dech“, který jsme o prázdninách „popadli“, nezapomeňme, co také řekl Benedikt XVI.:
„...následovat Ježíše ve víře, znamená putovat s Ním ve společenství církve. Nelze následovat Ježíše osamoceně.“
Přeji všem radost a sílu i do všedních dní!
Petr Soukal
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Nevíš která bije?

Informace, aktuality

Z Madridu až na Vesmír
Zveme všechny mladé poutníky WYD z královéhradecké diecéze na setkání po dvou měsících na DCŽM Vesmír v době podzimních prázdnin.
Začátek setkání 28. 10. 2011 (večer). Budeme nejen vzpomínat, ale
také děkovat Hospodinu za všechna dobra, kterými jsme byli obdarováni. Závěr 30. 10. 2011 (obědem). Aktuální informace sledujte na
www.vesmir.signaly.cz. Přijeďte všichni, místa je dost. Prosíme, hlaste se předem! Kontakt: DCŽM Vesmír, Jedlová 266, 517 91 Deštné v Orlických horách, tel.:
494 663 140, e-mail: dczm.vesmir@atlas.cz.

Animátorský kurz
Diecézní centrum pro mládež zahajuje na podzim 2011 nový Animátorský kurz.
Jedná se o tříletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku
16—25 let. Kurz obsahuje čtyři víkendová setkání ve školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze
život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi
a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport.
Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, pokřtěný katolík,
mít chuť dělat něco pro druhé a být z královéhradecké diecéze. Přihlášky jsou ke stažení na www.diecezehk.cz. Řádně vyplněné
(nutnou součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat na
adresu DCM, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, a to nejpozději
do 25. 9. 2011. Informace na dcm@diecezehk.cz nebo na tel.: 737
215 336.

Dvoudenní vikariátko
Zveme všechny mladé lidi z Náchodského vikariátu i okolí na Dvoudenní vikariátní
setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 16. října 2011 v Broumově. Začátek
v 9:00 hod. v klášteře. Program: akční hra, povídání v čajovně, sport (fotbal, volejbal, horolezecká stěna), večerní prohlídka benediktinského kláštera, modlitba
v kostele sv. Václava, noční hra, nedělní mše svatá atd. Závěr v neděli v 11:00
hod. Přespání zajištěno. S sebou: spacák, karimatka, svačina, pití nebo kapesné,
malý příspěvek na organizaci (není podmínkou). Prosíme, hlaste se předem nejpozději do 12. října. Kontakt: Marie Cvikýřová, tel.: 733 539 873, e-mail:
marus.cvicka@gmail.com.
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Malá vikariátní kopaná
17. září 2011 se uskuteční ve Velkém Poříčí MALÁ VIKARIÁTNÍ KOPANÁ.
V 9:00 hod. registrace týmů, 15:00 hod. předpokládaný konec. Vítaná
jsou celá spolča i jednotlivci. Podmínkou je minimálně 5 lidí v týmu.
Kontakt: David Špelda, tel.: 737 186 131, e-mail: dawe@spelda.cz.

Duchovní obnova
Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž zve dívky od 16-ti let na
obnovu o modlitbě. Termín: 30. září až 2. října 2011. Obnovu vede P. Bogdan
Sikora, provinciál minoritů. Cena za pobyt je 400 Kč. Přihlášky je možno zasílat
na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž,
tel.: 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz.

Duchovní obnova
Sestry premonstrátky zvou dívky od 17-ti let na duchovní obnovu, která se uskuteční v Klášteře sester premonstrátek v Doksanech ve dnech 30. září až 2. října
2011 pod záštitou svaté Anežky České. Obnovu vede P. Adrián Zemek O.Praem.
Začátek v pátek v 17:00 hod. mší svatou. Konec v neděli 2. října odpoledne. Zájemkyně ať se hlásí nejpozději do 28. září. Kontakt: Klášter
sester premonstrátek, 411 82 Doksany 1, tel.: 416 861 197, e-mail:
sorores.opraem@cbox.cz, www.klasterdoksany.cz.

Po-Madridu
Kniha Pevně se držte víry: Během podzimu vyjde kniha Pevně se drže víry—
Benedikt XVI. s mládeží v Madridu, která bude obsahovat kroniku setkání zachycující českou skupinu poutníků, dojmy, zajímavosti, výběr katechezí a promluv během českého programu, promluvy papeže, fotografie ze setkání. K dostání bude
v nakladatelství Paulínky nebo na diecézních centrech pro mládež. Přibližná cena
100Kč.

Žďár 2012
Od 14. do 19. srpna 2012 se uskuteční Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad
Sázavou. Motto setkání zní: „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj...“ (Gal 5,22)
Další informace budou sdělovány průběžně. Diecézní centrum pro mládež, Velké
nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 421, e-mail: dcm@diecezehk.cz.
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Co nás nezabije, to nás utuží

Reportáže

Peřimovský táborák 2011 aneb kněžský seminář jako středověk?
Již asi po třicáté se sjeli v sobotu před letními prázdninami všechny věkové generace do „mé“ rodné obce Peřimov v Podkrkonoší, kde máme
více krav než obyvatel (229 krav ku 212 obyvatelům), což se samozřejmě
příjezdem přibližně 150 většinou mladých a k tomu ještě věřících lidí
změnilo. Rázem se proměnila i religiozita obyvatelstva, která se přibližovala
s přijíždějícími automobily různých českých, cizokrajných i jiných rezavých značek k neuvěřitelným 50%, že v tu chvíli jsem zvažoval, že snad i Pán Bůh je za to
rád.
Na letošní táborák v sobotu 25. června L. P. 2011 přijal pozvání P. Jan
Linhart, tohoto času spirituál Teologického konviktu v Olomouci, kněz naší milované královéhradecké diecéze. Začali jsme mší svatou v 18 hodin ve mříčenském
kostele. Tato mše svatá má menší tradici než táborák, byla teprve po čtvrté, ale
Bohu díky, lidí na ni přibývá, takže již na mši svaté byla min. jistě polovina konečného táborákového obyvatelstva. Potom jsme se přesunuli do Peřimova, kde
skrz přímluvu Nejvyššího Šéfa, který sídlí v nebi, ani nekáplo. No prostě
„vošéfoval to vopravdu velmistrovsky“!  K mé velké radosti tento náš večer
s námi prožívala i Zdiška vod Černochů, kdo ji neznáte, běžte prosím ke svátosti
smíření, protože to je hřích neznat Zdišku z DCM .
Celý večer byl protkán modlitbou, společenstvím, scénkami, povídáním, buřty, nejdřív ještě opékáním, ale hlavně záplavou dotazů
na otce Jana, které mu mohl „ubalit“  kdokoliv na papírek nebo
„oustně“. Jeden z dotazů byl, jestli už i v semináři zjistili, že skončil středověk
a jestli tak stále mladé muže nevychovávají, dále otázka celibátu, jestli by i kněz
nemohl mít rodinu, povolání ke kněžství otce Jana Linharta, jestli konvikt nezboural známý „kerkonošský" pobuda Jenda Lukeš svým ročním pobytem apod.
Je to vždycky pro mě takové zvláštní a úžasné, že u obyčejného ohně,
s „obyčejnými“ lidmi, na obyčejné louce, v neobyčejné vesnici  prožívám něco,
co obyčejné není… Prožívám chvíle, které mě chytají u srdce, prožívám křesťanské společenství, kde je nám dobře, kde mám jistotu, že Pán je s námi a že nám
chce dobít baterky na další cestu životem. Zažívám, že na víru nejsem sám, ale je
tu se mnou spousta skvělých lidí z „Kerkonoš, Podkerkonoší a vodjinud", kteří se
pro tuhle chvíli nedívají na počet ujetých kilometrů, na drahotu benzínu a nedostatek času, ale chtějí zažít něco, co vše přetrumfne… ŽIVÝ BŮH MEZI NÁMI VE
SPOLEČENSTVÍ… Díky, Pane, že jsi vše opět zajistil…
S vděčností
Jenda Lukeš
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Já? – Ty? – My!
aneb Večer Mladých ve Vysokém Mýtě
Jelo nás z Ústí n. Orlicí celkem šest, takže jsme se všichni
krásně vešli do auta našeho pana děkana. Začínalo se májovou pobožností a mší
svatou v úchvatném gotickém chrámu sv. Vavřince. Sešlo se nás asi třicet mládežníků z Lanškrouna, České Třebové, Chocně, Dolní Dobrouče a Ústí. Přivítal nás
místní pan farář Pavel Mistr a kaplan pro mládež Vladislav Brokeš. Po rychlém
přesunu na místní faru jsme se pustili do výborné večeře – těstovinového salátu.
Za ten bych udělila zvláštní pochvalu! Následovala seznamovačka, kdy každý řekl
své jméno a nějakou věc, která začínala na stejné písmeno: Kristýna jako klokan,
Vašek jako vlaštovičník, Vašek jako vidle, Káťa jako král, Martin jako maminka…,
další člověk to musel zopakovat a přidat své, takže chudák ten poslední . Dále
bylo na programu povídání dlouholetých manželů Korbelových ze zdejší farnosti
o vztazích, chození a manželství. Večer jsme zakončili adorací před Nejsvětější
svátostí v kostele – společné i osobní modlitby, čtení z Písma svatého, písničky.
Každý jsme si odnesli na lístečku nějakou „vlastnost lásky“ ze známé třinácté kapitoly prvního listu Korinťanům a tu bychom se mohli snažit nějak víc žít. Rozloučili jsme se, poděkovali za krásný večer a teplou nocí se rozjeli (vlakem, autem,
na kole či pěšky) do svých domovů…

Terka Hordějčuková z Dlouhé Třebové

SpringFest
A je to tady! Nastala dlouho očekávaná sobota 14. 5. 2011 a s ní Springfest
v Rokytnici nad Jizerou. S kamarády se vydávám na ono místo, kde bude velká
pařba. Po několika přestupech a době čekání na vlak jsme na místě. Jdeme se
ubytovat na místní faru a potom už hurá do ski areálu Horní domky.
Před vstupem nás vítá skupinka lidí v červených oblečcích, která nám
nabízí coca – colu zdarma. Samozřejmě neodoláme .
Na místě jsme jako jedni z prvních. Procházíme si areál, koukáme na nabídky
stánků a zdravíme se se známými. Kolem čtvrté hodiny začíná program. Objevuje
se moderátor, který má dost vtipné hlášky. A už na scénu přichází !On a před podiem se objevuje pár odvážlivců, kteří začínají tancovat, skákat a užívat si hudbu. Pak nastupuje František Nedvěd mladší. Mimo hlavní stage je zde i free stage,
kde hrají další kapely a taky beseda stage, kde jsou různé přednášky. Já si jdu
poslechnout přednášku o životě mezi narkomany. Svůj příběh nám vypráví sestra
Immaculáta a Láďa. Musím říci, že to je velice zajímavé. Zatímco jsem na besedě, na hlavním podiu hraje skupina Traband. Když se vracím do centra dění, objevuje se na scéně Šatlava. Před podiem je teď už daleko více fanoušků.
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Po Šatlavě nastupují The Elements ze Slovenska a pak Jaksi Taksi. Na konci
jejich vystoupení bohužel začíná pršet, přesto je lidí stále dost. Kolem půl jedné
nastává zlom. Pršet nepřestává, a proto spousty lidí začínají odcházet domů. Mezi
nimi jsem i já. Bohužel jsem neslyšela Up!Great, což mě mrzí, ale věřím, že byli
stejně dobří jako kapely před nimi.
Musím říci, že se mi celý večer líbil. Skvěle jsem si zablbla,
slyšela jsem bezva muziku a zažila fajn atmosféru. Co říci na závěr? Asi jen to, že se na vás těším na příštím Springfestu .
Maruška Kohlová

Summerjob
Summerjob jako takový začal už 30. června, ale já, kvůli dodělávkám svých
zkoušek, jsem za ostatními vyrazila až 2. července. Upřímně, sama jsem moc nevěděla, co očekávat, protože loni jsem jet nemohla.
Co jsem ale věděla? Že Summerjob je akce pro mladé od 18-ti let, kdy se
jednoduše jede na týden společně do západních Čech pomáhat místním, naprosto
nezištně, a pobýt spolu, seznámit se, trochu se i pobavit…
Táák, západní Čechy skoro neznám, takže už cesta pro mě byla zajímavá.
Dojela jsem až na sobotní večeři a pomalu se seznamovala s prostředím a okukovala všech 80 lidí, co tam už bylo. Zázemí jsme měli ve 2 vesničkách – Nečtinách
a Manětíně, mezi kterými jsme díky všem dobrým řidičům neustále pendlovali.
Díky pozdnímu příjezdu jsem se i vyhnula první půlce práce – protože
v neděli se nepracuje, a tak jsme vyrazili na krásnou mši do Nového Dvora, kde je
klášter trapistů, v jejíchž kostele jsme mši strávili. Kostel je opravdu architektonickým skvostem. Po návratu byl čas na relaxační aktivity – tanec, hry i turnaj ve
fotbale. Pondělí a úterý byly klasické pracovní dny, kdy jsme začali snídaní, slovem na den, a pak už se jen rozdělili do přidělených skupinek a rozjeli se do práce. V poledne nám byla přivezena výborná polévka, a navečer jsme se
zase všichni sešli na společnou večeři. Po ní následoval nějaký večerní
kulturní program. Středa se lišila jen v tom, že jsme pracovali jen
dopoledne.
Kde jsme pracovali? Na různých místech – v rodinách, zkrášlovali místní obce, zastávky, knihovny, koupaliště, cesty…. Konkrétně já jsem
první den strávila v mladé rodině, kde jsme jim pomohli s některými pracemi, na
které tatínkovi nezbýval čas, a mamince se 4 malými dětmi už vůbec ne. Další
den jsme ořezávali křoviny podél jedné cesty. Poslední dopoledne jsme šli plít
před jeden místní dům a posekali trávu.
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Večerní programy byli dosti pestré. Přijel za námi Palko Danko se
svým divadlem, měli jsme koncert skupiny Traband, pouštěli si film
a týden završili Summerjob-festem s hrou v divadelní improvizaci. Nutno podotknout, že na všechny tyto akce byli zváni i místní obyvatelé,
kteří také často dorazili.
Reakce na naši činnost byly různé, ale vesměs pozitivní. Stala se i věc, kdy se
nám lehce podnapilí místní chlapci smáli, jestli jim přijdeme taky posekat zahradu. Když se jim dostalo odpovědi, že to není problém a domluvil se konkrétní termín, asi tomu pořád moc nevěřili. Když ovšem daný den za nimi dorazila skupinka
lidí, skoro se divili, a nakonec přišli s tím, že moc děkují, ale že stará paní odvedle potřebuje pomoci mnohem víc, a k práci se sami přidali.
Myslím, že je to pěkná ukázka toho, že dobré skutky ještě na lidi pořád nějak
působí. Osobně jsem moc ráda, že jsem vyrazila. Seznámila jsem se se super lidmi (nejvíce při práci, při které se dalo příjemně povídat), vrátila jsem se
s pocitem, že netrávím prázdniny jen naprázdno, ale taky jsem mohla přiložit
ruku ke společnému dílu… A už se těším na příští rok!
Lída Seidlová

Sportovní víkend na Vesmíru
Do poslední chvíle jsem nevěděl, zda mám na Vesmír jet, nebo ne. Proti byla
moje lenost a přirozená povaha introverta, jelikož jsem znal akorát dva lidi, kteří
se na stejnou akci chystali. Nakonec však zvítězila odvaha a tak trochu i zvědavost a v neposlední řadě se přidalo i svědomí, které připomínalo, že jsem na
Vesmíru už rok nebyl. Přesto se ještě dnes tak trochu divím tomu, jak jsem se
najednou ocitl v autobuse do Deštného. Už jsem nemohl couvnout. Měl jsem to
štěstí, že jsem z Rychnova jel s Žabkou a tak bylo o zábavu postaráno, navíc jsem se ani nemusel strachovat o to, že bychom zabloudili.
V Deštném jsme tedy vystoupili a vydali se na výstup na Vesmír.
Mohli jsme sledovat krásný západ slunce. A k naší radosti vedla cesta
okolo výběhu roztomilých prasátek, které upoutala naše přítomnost. Ale náš cíl
byl poněkud vyšší a ještě trochu dál. Jelikož jsme nebyli sami, kdo mířil na
Vesmír, tak se stalo, že nám zastavilo auto a zbývající třetinu cesty jsme tedy
dojeli. A už nastala ta chvíle a stáli jsme před Vesmírem. Uvítal nás P. Tomáš
Hoffmann a týmačka Jana. Trochu mě překvapilo, když jsem zjistil, že je zde zatím jen 8 lidí, ale aspoň byla příležitost, abychom se všichni seznámili při hře ringo, která, jak jsem se dozvěděl, má na Vesmíru svoji tradici. Po příjezdu dalších
8 lidí jsme se odebrali do krbovky, abychom se seznámili. Seznamovačku měl na
starosti týmák John. Po seznámení jsme si ještě zahráli hru Twist. Pro duchovní
vzpruhu jsme se odebrali do kostela sv. Matouše, kde jsme se pomodlili novénu
k Duchu svatému. Tak skončil den první.
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Probudili jsme se do slunečného dne, který sliboval příznivé podmínky pro
sportování. Pohled ke stolům při snídani již vypadal „veseleji“, jelikož pozdě večer a k ránu dorazili další mladí lidé a také animátoři, kteří však měli vlastní program. Po snídani jsme si vyslechli slovo na den, kterým byl citát: „Přichází hodina…“ Poté se s námi rozloučila skupinka šesti vybraných lidí, včetně dvou týmáků
a odjeli na vikariátní turnaj ve volejbale, který se konal v Červeném
Kostelci a má zde dlouholetou tradici. Vesmírný tým proto nemohl
chybět. My ostatní jsme byli rozděleni do čtyř týmů. Ty pak
v přátelském duchu měřily své síly ve fotbale a volejbale. Po odehrání
posledního zápasu nás čekal vydatný oběd. Po obědě jsme si rozdělili
úklid domu a o půl třetí jsme vyrazili na výlet, na nedaleký vrch Špičák. Jelikož naše činnost byla bohulibá, tak nám Pán dopřál hezké počasí.
Po šťastném návratu mnozí nepohrdli osvěžení sprchou, které přišlo po náročném
dni vhod. Následovala večeře, na kterou se již vrátili volejbalisté, kteří reprezentovali Vesmír v Červeném Kostelci. Po večeři jsme slavili mši svatou v kostele sv.
Matouše. Jelikož byl teplý večer, rozhodli jsme se společně zhodnotit sobotní program u táboráku. U táboráku také došlo k vyhlášení výsledků našeho dopoledního
zápolení. Musím ovšem upozornit, že od táboráku neodcházel nikdo s prázdnou.
Sladké odměny byly pro všechny zasloužené, jelikož i slabší týmy bojovaly do posledního setu s nasazením. Po táboráku jsme se odebrali do hlavní budovy a každý
strávil zbytek dne podle toho, co ho baví. Takže někdo cvičil zpěv na nedělní mši,
jiní hráli deskové hry, další si četli časopisy – od INu, přes Tarsicia, IKD a Hromosvod až po Méďu Pusíka . A ten, koho zmohl program, se mohl odebrat na kutě.
Probuzení do neděle bylo milé, jelikož stejně jako předchozí dny hezky
svítilo sluníčko. Po snídani jsme se krásnou procházkou přesunuli do
kostela v Deštném. Následná mše byla stylovým zakončením našeho
pobytu na Vesmíru. Při společném slavení eucharistie jsme se setkali
s živým Kristem ve svých srdcích a mohli jsme děkovat za všechna nově vzniklá
přátelství. Po mši sv. se s námi již někteří rozloučili a odjeli domů. My ostatní
jsme se vrátili na Vesmír a ještě jsme si mohli zasportovat, než byl na stolech
sváteční oběd. Po obědě jsme vše uklidili a již jsme se začali loučit a odjíždět do
svých domovů.
Myslím, že nikdo neodjížděl s pocitem, že se na Vesmír nechce vrátit. Chtěl
bych poděkovat především týmu a jeho úsilí, které vynaložil na přípravu skvělého
prostředí, ve kterém jsme se cítili jako doma. Rodinou nám bylo společenství
mladých křesťanů. A také bych chtěl poděkovat všem, kteří se víkendu zúčastnili
a právě tu rodinu pomohli vytvořit. Chtěl bych zároveň povzbudit všechny, kdo
ještě na Vesmíru nebyli, aby rozhodně toto požehnané místo navštívili, rozhodně
to stojí za to!
Kája Berger
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Duchovní život v 21. století?
Aneb Teologický konvikt v Bleskosvodu
Ahoj hromčata, bleskosvodlaťata, hromosvodlaťa, no prostě hoj kamarádi
a hlavně kamarádky ! Již od dětství jsem přemýšlel o duchovním povolání, ale
zdálo se mi, že bych se musel všeho vzdát a že to nedovedu, že to nezvládnu, že
to je jenom pro „suchary“ apod. Jsem teprve na začátku a pořád vím, že to bez
Pána nezvládnu… A možná se to tak zdá i vám, proto jsem si řekl, že napíšu na
cár papíru, co se nezažije na Vesmíru, ale v Teologickém konfliktu, pardon – konviktu. Víme to všichni, že duchovních povolání moc není a že
většina lidí je povolána do běžnějšího stavu, do manželství. Přesto, když
se o tom s mnohými mladými věřícími bavím, skoro každý si položí otázku, jestli není i právě on/a povolán/a do stavu duchovního, načež většina odpoví: „Samozřejmě, že NE!“ a z některých, kteří to řeknou, jsou brzy řádové
sestry a kněží . Vždy je dobré se o tom pobavit s nějakým knězem, či zdravotní,
lépe řádovou sestrou . Pro kluky, kterým se zdá, že jim každý den ráno ve 4h
„Někdo“ říká: „Jdi do semináře“, je připraven jednoletý Teologický konvikt. Tam
se samozřejmě může dostat ten, kdo je přijatý biskupstvím.
Teologický konvikt vznikl jako přípravka před kněžským seminářem v roce
1990 v Litoměřicích a v roce 2002 se přesídlil do Olomouce. Letošní rok byl pro
nás hradečáky pěkný, že nás bylo sedm… V celém konviktu bylo 21 kluků včetně
4 kluků z Ukrajiny a ze všech našich osmi diecézích, které v ČR jsou a celou jednu
třetinu jsme tvořili my, „kucí od Svatodušní katedrály“ . Zde jsme se učili duchovnímu řádu, úvody do jazyků a teologických disciplín, pro mnohé to je podívání se blíž jak funguje „Matička Církev“, také mnozí poprvé zažívají
jaké to je žít s někým společenství několik měsíců, někdo se teprve
učí ministrovat… Každý den jsme měli mši svatou, jednou za týden
i s rytmickým doprovodem , už jsme se občas modlili breviář, nechyběly adorace, růžence, nácviky zpěvu, jídlo, sport, vycházky, výlety, legrace,
rekolekce, … Také jsme absolvovali praxe v Domovech důchodců a v jiných zdravotních zařízení. O křesťanství jsme měli týden přednášky a besedy na středních
školách… Dále si nás 19 podalo přihlášku na Teologické fakulty, my z Čech do Prahy a Moravané do Olomouce. Při nich je kněžský seminář, kde duchovní život
a příprava na kněžství pokračují.
Na jednu stránku se toho moc nedá napsat, ale můžete se například podívat
zde: konvikt.signaly.cz, nebo na naše stránky z misií www.na-jedne-lodi.ic.cz,
anebo si mě ideálně někde odchytněte, nebo mi napište a rád si s vámi o tom popovídám . (jenda.lukes@gmail.com) Začali jsme dobrodružství, které skončí kolárkem - kněžství, nebo kočárkem  – manželství , budeme vděčni za vaše modlitby za nás, kteří jsme šli do takovéhoto bláznovství… S díky
Jenda Lukeš
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Taneční týden Vesmír 2011
Bylo mi řečeno, nechť stvořím krátký zápis z Tanečního týdne 2011.
A měl by být pochopitelný i pro toho, kdo tam nebyl. Tak přemýšlím,
jak to co nejvíce zestručnit a zkrátit. A zpochopitelnit. Jak nacpat do
několika řádků – nejlépe do několika vět - týden pohybu, týden Boží přítomnosti,
týden všemožných krás. Ok, jdu to zkoušet. Šlo by začít třeba takhle: Bylo – nebylo. Překrásného letního dne 24. 7. roku 2011 započal se na DCŽM Vesmír týden,
jež naplněn byl tancem všelikým a …
Ale ne, to je hloupost, to se moc rozkecávám, to by bylo přehnaně a zbytečně obšírné. Takže lépe. Hm, mohla bych to líčit očima některé z těch pohádkových či večerníčkových postaviček, které letos Taneční týden tematicky provázely, to by nemuselo být zlé. Ale koho si vybrat? Boba a Bobka, Rumcajse, Vílu
Amálku či Pata a Mata, které nám pouštěli jako Večerníček a Poledníček? Nebo
snad Lotranda s Drncem, co hráli v reklamě na úklid? Či dokonce úžasnou Makovou
panenku s motýlem Emanuelem, jejichž rolí se nezapomenutelným způsobem zhostili John s Tomem coby moderátoři závěrečného galavečera?
Jasně, taky by to šlo napsat z pohledu Tanečního týmu – tzn. z pohledu
Terezky, Terez, Toma, Hada, Maťul či Peťi. To by pak bylo něco ve
smyslu „Jsem úplně mrtvej, ale stálo to za to.“ Nebo by to mohlo být
z pohledu účastníka. Nojo, ale kterého, když jich bylo přes stovku? A navíc – bylo
by to ovlivněný. Jeden by vychvaloval standard, druhý street dance, třetí Stepmanii, devátý latinu, šestnáctý Greenblue, jednadvacátý modernu, osmačtyřicátý
Jumpstyle, dvaasedmdesátý historický šerm a třiasedmdesátý zas historické tance, pětaosmdesátý vyrábění a devětadevadesátý Luskdance. Nemluvě o těch lidech mezi, co by se jim třeba nejvíc líbila lukostřelba, masáže, country a Monkey
-Donkey dance, aikido nebo balet! To by bylo příšerně neobjektivní! A ještě by to
mohlo urazit některého ze všech těch skvělých lektorů!
Takže ještě jinak. Hlavně ale nesmím zapomenout zmínit všechny ty geniální
večerní programy! Kolotoč, co se v něm všechno točilo kolem etikety, soutěž Risk
je zisk, kde si člověk mohl vsadit na borce, co pojídali tatranky, dělali kliky, krmili se poslepu, jmenovali apoštoly, skládali večerníčkovskou čepici nebo měli na
hlavě (a posléze všude) vajíčko – ale především hodlám pořádně vyzdvihnout neskutečně famózní přednášku manželů Sieberových o domácí hospicové péči, vyslouživší si potlesk ve stoje. Byla to totiž vážně síla a nejeden posluchač měl po skončení podezřele vlhké oči. Jediné, o čem určitě psát nebudu, je slavnostní galavečer, protože to by bylo na
dlouho – a navíc, všechen ten smích a úžasná pohádková i taneční vystoupení
a pak tanec až do dvou do rána, to se nezlobte, ale to už vážně do slov nevmáčk12

Stejně jako všechny ty nádherné modlitby, adoraci i mše
u studny, na Dříši, u sv. Matouše a sv. Máří Magdaleny.
Taky bych tam měla nějak inteligentně všem poděkovat…Vesmíru, týmákům, o. Tomášovi, tanečnímu týmu, lektorům, účastníkům…jo, to se ještě vejde…
Ó hrůzo, ale už to vidím! Na to, jak bylo neustále kněžími (ať už Tomášem
Hoffmannem, Pavlem Jägerem či Jiřím Peškem) v kázáních i slovech na den zmiňováno, jak je celý týden oslavou Božího stvoření, lidského těla, nemá tenhle článek ani hlavu, ani patu! Co s tím? Počkat!? Nápad! Vždyť on by ten týden šel shrnout i třemi slovy! Takže všechno to předešlé pěkně tlustě škrtnu – ták - a napíšu
jen – Krásné! Ne, počkat, to je málo. Překrásné? Překrásné! A k tomu už jen - Bohu díky!
Helča Voglová

JMJ-ka
8. srpna na nádraží,
setkali jsme se se zátěží,
na zádech batohy jak skříně,
do Hradce míříme klidně.

Společnou cestou na památky,
zakempili jsme před šlapátky
a na francouzském trávníčku
prospali jsme se chviličku.

V Adalu na Velkém náměstí
registrovat se nám poštěstí
a než na cestu vyrazíme,
společnou mší vše zahájíme.

V centru nás čeká katedrála,
před ní se fronta na záchody stála.
A po mši svaté navečer
už razíme dál do Španěl.

Další dny s oknem na nose
jedeme v staré Karose.
Výhled je pestrý velice,
před námi, za námi-dálnice.

V Tarragoně nás čekají,
po celém městě tahají,
nás ale láká nejvíce
moře, slunce a čepice.

V úterý vítá nás Aneccy,
farnickou snídani dáme si,
k jezeru potom běžíme
a trochu se tam svlažíme.

Krásně se o nás starají,
balíčky s jídlem chystají,
chudáci ale nevědí,
že naše žaludky to nejedí.

Známé i neznámé lidi zdravíme,
na plážičce se s nimi bavíme,
a tak díky jezeru v Aneccy,
nové přátele našli jsme si

V sobotu Barcelona ve švech praská,
ale všude je „klid“, mír a láska.
A večerní koncert Gen-Rossa
stmeluje Amíka, Čecha i Rusa.
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V Tarracoaréně mší končíme,
do Madridu se všichni balíme,
V pondělí na cestu se vydáváme
a z vedra téměř omdlíváme.
Madrid poutníky se jen hemží,
jet někam metrem jde jen stěží.
Všude jsou samé lidičky,
plné jsou všechny uličky.
Koncerty, workshopy, vítání papeže,
tak tohle je festival mládeže.
V prvé řadě se však modlíme
a na své drahé myslíme.

Na Cuatro Vientos běžíme,
celé letiště plníme.
Po dlouhém, slunném, horkém dni
stává se zázrak nevšední,
nad Madridem bouřka hromuje
a bíla holubice se zjevuje.
Ranní mší setkání končí,
Svatý otec se s námi loučí
a po krásném čase stráveném pospolu,
rozjíždíme se do svých domovů.

V sobotu proudí velký dav,
vidět jsou jenom vršky hlav.

Ve Versailles krátká zastávka,
po víně velká poptávka,
zahrady, zámek, svatá mše,
bouřka a teď už to je vše... 
Pája Lipovská a Verča Horáčková

Bez práce nejsou koláče

Portréty osobností

Pokračujeme v představení zástupců pro mládež.

Marek Petráš
VIKARIÁT: Pardubice
BYDLIŠTĚ: Pardubice
ŠKOLA: gymnázium
VĚK: 18
UDĚLÁTE MI RADOST: Když budete mít trpělivost se se mnou

bavit … Jinak mě potěší všechno, co je děláno s láskou nebo
humorem – to je kombinace .

1.

ČÍM BY TVŮJ VIKARIÁT MOHL INSPIROVAT OSTATNÍ VIKARIÁTY?

Místo pro vychválení svého vikariátu …
Myslím si, že ten náš má obrovský potenciál v pracovitých a milých lidech, kteří
si umějí vzájemně pomáhat a dělat radost, kteří si dokáží všímat druhého
a podpořit jej, když to potřebuje.
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2. CO

OČEKÁVÁŠ OD NOVÉHO BISKUPA

JANA VOKÁLA?

Že bude chtít být nablízku všem věkovým generacím a že plněním tohoto nejednoduchého úkolu bude pomáhat naší diecézi přibližovat se dokonalosti – ke Kristu.

Jitka Pokorná
VIKARIÁT: Havlíčkův Brod
BYDLIŠTĚ: Přibyslav
ŠKOLA: gymnázium Chotěboř
VĚK: 18
UDĚLÁTE MI RADOST: úsměvem , optimismem a třeba kytič-

kou 

1.

ČÍM BY TVŮJ VIKARIÁT MOHL INSPIROVAT OSTATNÍ VIKARIÁTY?

Náš vikariát by mohl inspirovat v mnohém. Těžko říci v čem nejvíce, třeba zajímavými tématy vikariátek.  Např. filmové večery, taneční vikariátka, dále
hojnou účastí na diecézních akcích nebo hojnou účastí na letošním WYD.

2. CO

OČEKÁVÁŠ OD NOVÉHO BISKUPA

JANA VOKÁLA?

Doufám, že bude vstřícný k mládeži a že vzájemná komunikace bude minimálně, tak dobrá jako s arcibiskupem Dukou. Věřím, že pro mládež bude mít otevřené srdce a bude nás podporovat nejen modlitbou. Již se na naši společnou
spolupráci těšíme. 

Jakub Kunc
VIKARIÁT: Trutnov
BYDLIŠTĚ: Doubravnice
ŠKOLA: SPŠ Stavební HK
VĚK: 18
UDĚLÁTE MI RADOST: Vždy když se sejdeme na spolču více

než 3.

1.

ČÍM BY TVŮJ VIKARIÁT MOHL INSPIROVAT OSTATNÍ VIKARIÁTY?

Nejsme příliš aktivní vikariát, ale přesto živý.

2. CO

OČEKÁVÁŠ OD NOVÉHO BISKUPA

JANA VOKÁLA?

Od nového biskupa Jana Vokála očekávám, že nás bude sjednocovat, že bude
podporovat naše duchovní životy, a že nás bude mít rád, nebo se bude alespoň
tak tvářit.
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Kritické zóny
Murphyho zákon překážení v kostelech:
Ať si v cizím kostele stoupnete kam chcete,
zanedlouho tam budete někomu nebo něčemu překáže.
Praktická doporučení náhodným návštěvníkům kostelů:
Z výše uvedených důvodů radíme do neznámých kostelů raději ani
nechodit. V každém případě platí „vstup jen na vlastní nebezpečí“. A když už si nedáte říci, je třeba se důsledně vyvarovat toho,
že byste překáželi v jedné z následujících kritických zón:
a) u kropenky se svěcenou vodou
b) u kasičky na potřeby kostela a na Charitu
c) u stolku s duchovní literaturou
d) u nástěnky aktivit farnosti
e) u stolku s obětními dary
f) u sochy Matky Boží sedmibolestné, u P. Marie Lurdské,
u Božského Srdce Páně, u svatého Josefa, Antoníčka,
Terezičky, Tadeáška, případně u dalších místních favoritů—orodovníků
g) v trajektorii, jíž se bude pohybovat průvod kněze s ministranty (příp. průvod kněze bez ministrantů).

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, Marie Adámková
a Jakub Klimeš.
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