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„Nezávislé cestování k víře“ ...................4-5

dyž dostaneme nějaký veliký, náročný úkol, je přirozené, že vědomí
jeho velikosti, důležitosti v nás vzbuzuje bázeň – latinsky tremor
– (roze)chvění. Přichází-li úkol zvenku, může na nás padnout jako
balvan a rozdrtit nás. Vnímáme-li úkol jako poslání uvnitř, roste-li z nitra –
z vnuknutí, jako tušení Božího volání, ne jako podcenění skutečnosti a přecenění vlastních sil – prostupuje nás zevnitř a my spolu s ním můžeme růst.
Je-li tímto úkolem sám Bůh, přijetí tohoto úkolu vede k připodobnění Bohu – ke zbožštění! Mezi všemi křesťanskými povoláními, která mají
všechna jeden cíl – svatost člověka, což je uschopnění patřit na Boží tvář
celou věčnost, je přece jen jedno, které v člověku vzbuzuje oprávněně bázeň. Je to pozvání k připodobnění se samotnému Bohu – Ježíši Kristu už
zde na zemi viditelným způsobem jako KNĚZ. Stát se tím, který stojí před
lidem, aby spolu s ním a za něj přinášel oběť – bohoslužbu, Bohu milou,
protože svatou a neposkvrněnou!
Hrůza! Neprostoupil-li by, neproměnil-li by Bůh člověka bytostně (ontologicky) vyvolením stvrzeným posvěcením svátostí kněžství, každý by byl
tímto úkolem rozdrcen.
Končí rok kněží, kdy jsme prosili, aby Pán posvětil své vyvolené a rozmnožil řady těch, kdo se mu zcela odevzdají v tomto povolání. Děkuj za
kněžství tím, že budeš milovat církev a odpovíš na povolání, které ti Pán
ukáže. Zavolá-li tě, odpověz: „Zde jsem!“ Mladé čisté a nerozdělené srdce
(Samuelovo, Janovo, tvoje) je tou nejlepší odpovědí. S bázní a důvěrou volej: „Panno Maria, Matko a Královno kněží, oroduj za nás.“
otec Marek Miškovský
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Nečekejte pouze typickou náboženskou pouť, ani pouhou
turistiku, exercicie nebo školu v přírodě, ale od všeho trochu.
Součástí cesty je duchovní program a přednášky k navštěvo
vaným místům. Za těch několik předchozích Expedic jsme již
něco prožili a poznali. Nejvíce jsme poznali asi sami sebe.
V plánu letošní Expedice je navštívit hlavní město Skopje s jeho
jedinečným koloritem a památkami. Rádi bychom se prošli
tři dny po horském masívu Šar Planina (je to horský masív
s nesčetnými přírodními krásami v obrovském moři jezer
a pastvin). Šar znamená pestrý a Šarská planina skutečně
pestrá je. Na závěr túry sejdeme k jezeru Mavrovo. Další velkou zastávkou bude město Ohrid (UNESCO) s kláštery, pevností,
antickým divadlem a jedním z nejstarších jezer na naší planetě. V minulosti byly jeho břehy centrem středověké vzdělanosti.
Další dny nás čeká túra v NP Pelister. V závěru Expedice přejedeme do Řecka a vystoupáme také mezi bohy na bájný Olymp
a navštíme skalní kláštery v Meteoře. Cestou domů navštívíme Soluň (Thessaloniki) město chrámů, kostelů, památek a muzeí
s exponáty neuvěřitelných hodnot. Pocházeli odsud naši věrozvěstové Konstantin a Metoděj.
Celková cena Expedice (za dopravu a stravu) se podle počtu lidí může pohybovat v rozmezí od 5300 Kč (při úplně plném
autobuse) až po 7000 Kč (při malém počtu cca 35).
PŘIHLAŠUJTE SE CO NEJDŘÍVE!
Víkend před Expedicí bude 25.–27. 6. v Osové Bítýšce.
Průběh předchozích Expedic, bližší informace a přihlášku k letošní najdete na http://expedice.signaly.cz/
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Tyto barevné čtverečky, ve kterých jsou čísla stránek, vám, milí kluci, mají napovědět, komu jsou příslušné stránky určeny především.
Tudíž například zelený čtvereček značí, že jde o společné stránky.
Tož tak. Jasné? Zdraví vás váš grafik Petr. Ad Honorem Jezu

ději jsem si uvědomil, že svatí jsou i všichni apoštolové. Z nich nejznámější jsou svatý Petr a svatý Pavel. O nich víme hodně z Písma svatého.
Po letech jsem si teprve uvědomil, že jméno, které nosím, patří svatému Jiří a on, že je dokonce můj křestní patron. Ochránce.
V Praze na Hradčanech vedle katedrály svatého Víta jsem viděl překrásnou sochu svatého Jiří na koni. A to už jsem bral velmi vážně:
socha na Hradčanech! To něco znamená! Později jsem se dozvěděl
více o jeho životě, ale zdálo se mi to jako v pohádce. Po čase jsem
četl, že svatý Jiří skutečně žil, že byl velmi ctěný od počátku jako velký mučedník pro Krista. Celá Anglie, město Vysoké Mýto, skauti ho
s velkou úctou přijali za svého patrona. Že o něm moc přesných údajů nevíme? Pověst o něm se roznesla do celého světa a trvá dodnes.
Udělal něco velkého! Svatý Jiří byl statečný a položil život za Krista!
Jsem rád, že mám jeho jméno. Svatý Jiří žije ve společenství ostatních
svatých. A tak mě myšlenka na něj stále udržuje v dobré společnosti.
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Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu

Na výstavě, která se koná souprav ovládaných miniaturními
v prostorách Středočeského mu- počítačovými prvky od téže firmy.
zea v Roztokách, uvidíte podivu- A nejen to. Mozaiky z barevných
hodný svět stvořený
výhradně
kostek a ukázky z filmů jen dotvrSTŘEDOČESKÉ MUZEUM
V ROZTOKÁCH U PRAHY
Vás zvou na výstavu
z komponent a www.kostky.org
stavebnice
LEGO.
zují, že LEGO je nejen hračka
Malé i velké návštěvníky jistě zapro děti a hobby pro dospěujme výběr nejzajímavějších stalé, ale i úžasný prostředek pro
vebnic a modelů pocházejících
technické i umělecké vidění
ze sbírek českých a slovenských
světa.
sběratelů a ilustrujících vývoj
Doprovodný
této hračky v posledních třech
program:
desetiletích. Hlavním
12. června
magnetem výstavy
18 – 24 hodin
však jsou vlastní výRoboti
tvory těchto nadšenna zámku.
ců, které dokumentují,
Muzejní noc
že ze stavebnice lze
s LEGO
postavit prakticky
roboty.
všechno. K vidění
budou modely hradů, akční výjevy ze
světa kovbojů i hvězdných válek, zmenšené makety doprav����������������
�������������
ních prostředků
��������������������������������������������������������
i rozsáhlé železniční
����������������
���������������������������������������������������
kolejiště postavené pouze
z dílů stavebnice LEGO,
navíc s provozem vlakových
�
Velká výstavní síň 21. březen – 25. červen 2010
otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin
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to už je něco!
S

Makedonie a Řecko

(22. 8.–3. 9. 2010)
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Socha
na Hradčanech
vatých je mnoho. Těch kanonizovaných, které církev
dějinách označila za hodné zvláštní úcty, je nespočet. My
se s nimi setkáváme během svého života nejdřív jako s podivuhodnými lidmi, kteří byli zbožní, obětaví a prokazovali
zvláštní hluboký vztah ke Kristu. Někteří konali zázraky,
všichni vzbuzovali a vzbuzují v nás věřících úctu, protože
slyšíme leccos o jejich životě a ono nás to přitahuje nejen
k nim, ale do blízkosti Krista Pána. Cosi z nich vyzařuje. Je
nám s nimi dobře.
Když se díváme na jejich obraz, nebo slyšíme o jejich životě, jako
by se otvíralo okno do nebe. Myšlenka na ně je vlastně modlitbou.
Díváme se na obraz svatého nebo o něm slyšíme nějaký příběh. Vede
nás to dál. Začneme s nimi v duchu i mluvit. Otvíráme svá srdce
a prosíme je o pomoc, o přispění v těžkostech nebo při hledání řešení nějaké záležitosti.
Já jsem asi nejdříve vnímal Pannu Marii a svatého Josefa – ty jsem
viděl u betlémských jeslí. Později jsem si všiml svatého Jana Nepomuckého. Jeho sochu jsme měli na návsi. Pak svatého Mikuláše – stojí
s berlou u studánky v našem kostele, který nese jeho jméno. Až poz-

Expedice pro mládež
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Hračka i hobby
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