
SETKÁ NÍ CHLAPŮ V PROSTĚ JOVĚ

Datum a místo: 15.4.2002  ve Vrahovicích na faře - u krbu
Přítomni: Vš ichni co přiš li

Tak to je ON !!! Tichý ,nenápadný , ale zvláš tě v zimě všemi oblíbený KRB .
(Zlé jazyky tvrdí ,že NĚ KTEŘ Í chodí včas jen proto ,aby obsadili teplá místečka)

A kdo přijde později ,nahřívá si záda na stojáka.

Za mužného tlachání ,přerušovaného pozdravnými projevy přicházejících , se útulná
místnost pomalu zaplňuje spoluchlapy .
Někdo však stále ješ tě chybí !



Tak ,o.Vojtěch právě dorazil ,můžeme začít.

  Je fajn společně mlčet .Duch svatý naplňuje srdce a otvírá je pro sdílení života .Slova
modliteb rozeznívají struny v naš ich srdcích , a ta se ladí na stejnou tóninu .Vokální píseň
jednoty a porozumění ,za doprovodu andělských sborů . Slyšíte ?

"Sejdou-li se dva nebo … v mém jménu ,jsem já uprostřed nich."    



Posilněni společnou modlitbou a chlapským zpěvem ( na bubnování pro chronickou
absenci bubnů zatím nedoš lo) pokračujeme.

Na dnešek si o. Vojta připravil stručný náhled do psychologie dítěte .Začíná prenatálním
obdobím a postupně probírá jednotlivé etapy duševního vývoje .V každé z nich by dítě mělo
získat psychické  schopnosti ,které postupně dozrávají ve ctnosti .V ideálním případě se z
tohoto procesu v dospělosti vyloupne zdravá harmonická osobnost .   Jak prosté .
Vojtův výklad doprovází přítomní otcové rodin souhlasným pokyvováním hlav ,
případně "a jo tak proto" výrazy či dokonce pokleslými sanicemi.

Do puberty se prokývali  jen ti zralejší , my mladší si zase na období dospívání ješ tě (i když
mlhavě) pamatujeme .Tak se diskuse k tématu postupně zvrhává do vzpomínek na kanadské
žertíky ,prožité na vlastní či jiné kůži ,a jejich následků na duševním a fyzickém zdraví
obětí.
Kolem 23 hod plynule přecházíme do vyprávění vtipů ,slabší povahy odcházejí pod
záminkou brzkého ranního vstávání.
Po půlnoci oheň v krbu dohasíná ,trochu světla a tepla ze společenství s Kristem si v srdci
odnášíme domů.

Příš tě pokračujeme tématem z Divého muže.

Připomínám PARKOVÁ NÍ !!!
Chlapi ,nechávejte auta u hřbitova !!! Pan Měchura je sice dobromyslný velebný kmet ,ale
když mu po půlnoci startuje pod okny ložnice kolona aut ,mohl-by se naš tvat .
(Loni na podzim š típal pařezy ze stoletých farních jabloní dvěma údery.)
                                                                                                                         zapsal  Pavel


