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Slovo o. Jendy Slavíka, ředitele DCM a DSM
Drazí mladí,
nebojte se, nebojte se, nebojte se…!!! Asi pro vás tato
slova po CSM v Olomouci
jsou hodně známá. Na letním
setkání jsme je slyšeli hóódně často, a přesto jich asi
nebude nikdy dost. Jen ta
„drobnost“ – nejen ta slova
slyšet, ale také je do svého
života nějak vtěsnat, aby
nám opravdu pomáhala od
všech nejrůznějších strachů,
nočních můr a obav, které si
nás vždycky nějak najdou.
Chtěl bych se k těm slovům
přidat i v tomto úvodníku:
nebojte se dočíst tento článek :-)
nebojte se nového týmu, který od září
září méně či více ve Vsi
nebojte se za námi podívat a nejen to,
nebojte se využít prostředí Vsi
k načerpání toho, co pro svůj život
potřebujete

nebojte se také zaskočit za
Jordym a Domčou na DCM –
luxusní kafe vás nemine
nebojte se už ani Sekce pro
mládež, bo tam sedí o. Kamil
a Praha se má na co těšit
nebojte se občas i inspirovat
naši práci, či motivovat nás
k něčemu novému
nebojte se ……………………….
přidat si do tohoto výčtu i
ten svůj strach či obavu a
napsat nám, abychom se za vás
modlili nebo podle možností pomohli
nebojte se žít naplno!!!
K tomu žehná a na setkání se těší
o. Jan+
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Liturgický kalendář
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

1. čtení: Ez 18,25-28 Žalm: Žl 25(24) 2. čtení: Flp 2,1-11 Evangelium: Mt 21,28-32
1. čtení: Ex 23,20-23a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10
1. čtení: Zach 8,20-23 Žalm: Žl 87 Evangelium: Lk 9,51-56
1. čtení: Neh 2,1-8 Žalm: Žl 137 Evangelium: Lk 9,57-62
1. čtení: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 10,1-12
1. čtení: Bar 1,15-22 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 10,13-16
1. čtení: Bar 4,5-12.27-29 Žalm: Žl 69 Evangelium: Lk 10,17-24
1. čtení: Iz 5,1-7 Žalm: ZI 80(79) 2. čtení: Flp 4,6-9 Evangelium: Mt 21,33-43
1. čtení: Jon 1,1-2,1.11 Žalm: Jon 2 Evangelium: Lk 10,25-37
1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 10,38-42
1. čtení: Jon 4,1-11 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 11,1-4
1. čtení: Mal 3,13-20a Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 11,5-13
1. čtení: Jl 1,13-15;2,1-2 Žalm: Žl 9 Evangelium: Lk 11,15-26
1. čtení: Jl 4,12-21 Žalm: Žl 97 Evangelium: Lk 11,27-28
1. čtení: Iz 25,6-l0a Žalm: Žl 23 (22) 2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
Evangelium: Mt 22,1-14
1. čtení: Řím 1,1-7 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 11,29-32
1. čtení: Řím 1,16-25 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 11,37-41
1. čtení: 2Tim 4,9-17b Žalm: Žl 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9
1. čtení: Řím 3,21-30a Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 11,47-54
1. čtení: Řím 4,1-8 Žalm: Žl 32 Evangelium: Lk 12,1-7
1. čtení: Řím 4,13.16-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 12,8-12
1. čtení: Iz 45,1.4-6 Žalm: Žl 96(95) 2. čtení: 1Sol 1,1-5b
Evangelium: Mt 22,15-21
1. čtení: Řím 4,20-25 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 12,13-21
1. čtení: Řím 5,12.15b.17-19.20b-21 Žalm: Žl 40 Evangelium: Lk 12,35-38
1. čtení: Řím 6,12-18 Žalm: Žl 124 Evangelium: Lk 12,39-48
1. čtení: Řím 6,19-23 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 12,49-53
1. čtení: Řím 7,18-25a Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 12,54-59
1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19
1. čtení: Ex 22,20-26 Žalm: Žl 18(17) 2. čtení: 1Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40
1. čtení: Řím 8,12-17 Žalm: Žl 68 Evangelium: Lk 13,10-17
1. čtení: Řím 8,18-25 Žalm: Žl 126 Evangelium: Lk 13,18-21

Nabídka
Možnost pozvat si někoho z týmáků do spolča - na popovídání,
po domluvě i na určité téma.
S požadavkem se můžete obrátit na o. Jana (733 676 604).
http://dcm.doo.cz

3

Říjen 2017

PROMLUVA SV. OTCE...

Pravá láska neexistuje bez sebeobětování
Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnešní evangelní úryvek (srov. Mt 16,21-27) je pokračováním
toho, z minulé neděle, ve které zaznělo vyznání víry Petra,
„skály“, na níž chce Ježíš zbudovat svoji církev. Dnes Matouš v
přímém protikladu ukazuje, jak tentýž Petr reaguje, když Ježíš
zjeví učedníkům, že bude muset v Jeruzalémě trpět, být zabit
a vzkříšen (srov. v.21). Petr si bere Mistra stranou a rozmlouvá
mu to, neboť, jak říká, to se Jemu, Kristu, nemůže nikdy stát. Ježíš však Petra
tvrdě pokárá: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mne, neboť nemáš na mysli
věci božské, ale lidské!“ (v.23). Těsně před tím byl apoštol požehnán Otcem,
poněvadž od Něho přijal zjevení víry; stal se pevnou „skálou“, aby na ní mohl
Ježíš zbudovat svoje společenství. Hned poté se však stává překážkou, kamenem nikoli základním, nýbrž kamenem úrazu na Mesiášově cestě. Ježíš dobře
ví, že Petr i ostatní mají před sebou ještě velmi dlouhou cestu než se stanou
Jeho apoštoly!
V té chvíli se Mistr obrací ke všem, kdo ho následovali, a jasně jim ukazuje
cestu, kterou je třeba se ubírat: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mě!“ (v.24). Vždycky, i dnes se vyskytuje pokušení následovat nějakého Krista bez kříže, ba dokonce poučovat Boha o správné cestě
jako Petr: „Ne, ne, Pane, to se ti nikdy nestane!“ Ježíš nám však klade na srdce, že Jeho cesta je cestou lásky, a pravá láska neexistuje bez sebeobětování.
Jsme povoláni nenechat se pohltit vizí tohoto světa, nýbrž stále více si uvědomovat nezbytnost a namáhavost cesty vedoucí nás křesťany proti proudu a
nahoru.

http://dcm.doo.cz
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Ježíš svoji nabídku doplňuje slovy, která vyjadřují jednu obrovskou a stále platnou moudrost,
neboť oponují egocentrickému
smýšlení a jednání. Nabádá:
„Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život
pro mne ztratí, nalezne
ho“ (v.25). V tomto paradoxu je
obsaženo zlaté pravidlo, které Bůh vepsal do lidské přirozenosti stvořené v
Kristu, pravidlo, že jedině láska dává životu smysl a štěstí. Vynakládá-li člověk
svoje talenty, svoji energii a svůj čas jenom na to, aby zachránil, opatroval a
realizoval sebe sama, míří ve skutečnosti do záhuby, totiž do tristní a sterilní
existence. Žijeme-li však pro Pána a svůj život zakládáme jako Ježíš na lásce,
budeme moci okusit autentickou radost a náš život nebude sterilní, nýbrž
plodný.
Ve slavení eucharistie znovu prožíváme tajemství kříže; nejenom si připomínáme, nýbrž konáme památku výkupné Oběti, v níž Boží Syn cele ztrácí sám
Sebe, aby se znovu nalezl a tak nalezl i nás, kteří jsme byli ztraceni, spolu se
všemi tvory. Pokaždé, účastníme-li se mše svaté, sděluje se nám láska ukřižovaného a vzkříšeného Krista v pokrmu a nápoji, abychom Jej mohli každodenně následovat na cestě konkrétní služby bratřím.
Nejsvětější Maria, která následovala Ježíše až na Kalvárii, ať provází také nás
a pomáhá nám nemít strach před křížem, na kterém je přibit Ježíš, nikoli bez
Ježíše, tedy před Ježíšovým křížem, utrpením z lásky k Bohu a bratřím, protože toto utrpení skrze Kristovu milost plodí vzkříšení.
Přeložil Milan Glaser
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26306
k 15 .9. 2017

http://dcm.doo.cz
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Tábor teenageři
Do Staré Vsi jsme přijeli plni očekávání, co letošní tábor přinese. Podle toho,
jak nás přivítala banda jednookých pirátů
jsme usoudili, že letošní tábor bude v námořnickém duchu. To se také potvrdilo
hrou, která se odehrála v lese hned po seznamování. Cílem bylo směnit s ostatními
posádkami bankovky, abychom si mohli
koupit mapu a nenechat se při tom chytit
piráty. Ale po probuzení výbuchem biologické bomby a následovném pachu se ukázalo, jak jsme se pletli. I přesto, že byla noc,
jsme se museli vydat na cestu, kde na nás
za každým rohem čekalo další nebezpečí.
Dozvěděli jsme se, že se odehrává třetí
světová válka, kterou rozpoutali Rusové.

chom se nenakazili, nosili jsme ve chvílích,
kdy nám vlajka ukazovala špatný stav
ovzduší, roušky. Ale potraviny se nám zachránit nepodařilo, tak jsme snídali to, co
jsme našli venku. Jedinný způsob jak zničit
nákazu znal vědec. Takže jsme v následujících dnech hledali vědcův deník a později i
vědce samotného, jelikož ty nejdůležitější
strany deníku chyběly. Museli jsme rozluštit šifry nepřátelů, bránit naše sektory proti
jejich napadení nebo také podstoupit různé
zkoušky, jestli jsme opravdu my ti vyvolení.
Mezi tím se z nás stal skvělý tým agentů,
navázali jsme spoustu nových přátelství,
užili si mnoho srandy a naučili se zábavné
hry- protože i agenti potřebují odreagování. Nakonec se nám podařilo vědce najít
a získat všechny suroviny k výrobě léků.
Ty jsme vyrobili a rozptýlili do kanalizace. Tím jsme předešli šíření nákazy dál.
Po celou tu dobu nás provázely společné
modlitby, katecheze i mše svaté. Prožili
jsme spolu spousty krásných chvil, na
které budem dlouho vzpomínat. A určitě
jen tak nezapomenem na hru “This is
story of my ponny“.
Mária Klásková

Pirátské téma mělo pouze zamaskovat nebezpečí, ale zašlo to tak
daleko, že nám vše museli prozradit. My jsme se stali tajnými
agenty a po boku Němců jsme
zachraňovali svět. Po tom, co se
vzduch částečně pročistil a my se
mohli vrátit zpět, jsme zjistili, že
se mezi lidi rozšířila nákaza. Abyhttp://dcm.doo.cz
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Pohraničí 2017
Jako každý rok, i letos vyrazili animátoři „jedničky“ pomáhat do pohraničních
oblastí. Tentokrát jsme se vydali do Jeseníků, abychom toto místo zvelebili jak po materiální, tak i duchovní stránce. Vyrazili jsme

9. července plní energie, nadšení a očekávání. Na místě nás uvítal milý pan farář Karel
Rechtenberg a ubytoval nás na faře
v Andělské Hoře. Další dny jsme pomáhali
s úklidem kostelů a kostelních věží, plevali
chodníčky, vytrhávali kopřivy, štípali dřevo a
zabíjeli červotoče. Jednoduše jsme pomáhali, kde se dalo. Také jsme měli připravený
program pro děti, které musely projít biblicko/pohádkovou cestou a zajistit si tak místo
na Noemově arše. Zkrátka ale nepřišli ani
senioři. S nimi jsme si zazpívali písně z jejich

http://dcm.doo.cz

mládí a poté jsme se pustili do hraní AZ kvízu. Jeden den jsme pokořili vrchol Pradědu a
večer se odměnili relaxací ve welness centru. Večer jsme měli možnost účastnit se
mše svaté a zklidnit se na adoraci. Domů

jsme odjížděli 16. července unavení, ale plni
zážitků a dobrého pocitu z toho, že jsme
pomohli. Velký dík patří Mártymu a Jaině,
kteří to s námi celý týden vydrželi a vždycky,
když jsme to potřebovali, nás také povzbudili. Děkujeme.
Kačmařík Ondřej
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CSM Olomouc
„NEBOJTE SE“
Už jen motto tohoto setkání mě vybízelo
nebát se na tuto akci přihlásit. A jakmile
jsme přijeli do Olomouce, panovala tam
příjemná nálada, všichni byli milí a ochotní.
Vlastně se z prostorů mezi kolejemi, kde
jsme bydleli, stalo takové naše malé
„městečko“. Bylo tam totiž vše, co jsme potřebovali. Od baru U Nebojsy po liturgický

stánek.
Během setkání jsme měli stále co
dělat. Nedalo se ani vše stihnout, a tak bych
aspoň zmínila pro mě ty nejlepší momenty.
Osobně mám ráda hudbu a té jsem si také
mohla užít. Na náměstích po Olomouci se
toho samozřejmě dělo víc, ale já si poslechla
například Pavla Helana, který nás dokázal
rozhýbat nebo jemnou Slovenku Simu Mar-

http://dcm.doo.cz

tausovou. Vtipné a překvapivé
vystoupení mělo
Prague
Cello
Quartet,
kteří
hráli sice známé
melodie,
ale
mnohdy i velmi
netradičními
způsoby.
Největší
zážitek pro mě
asi byla pouť na Svatý kopeček, kde se před
22 lety naši rodiče setkali se Svatým otcem
Janem Pavlem II.. Tentokrát mši svatou sloužil náš Otec biskup František Václav Lobkowicz, který během kázání nezapomněl
zmínit ani naši Lysou horu :-) Sobotní vigilie
pro mě osobně byla taková třešnička na
dortu. Cítila jsem při ní velké sjednocení
mladých s Bohem. Ne že bych Boží přítomnost necítila i při jiných částech programu,
ale ticho, tma, monstrance a přes 7 tisíc
hořících svíček…Byl to pro mě moment, kdy
jsem opravdu Boha vnímala.
Stále jsem naplněná a nadšená z této akce.
Jsou to zážitky, na které nikdy nezapomenu.
A proto doporučuji všem mladým, nebát se
přihlásit na podobné akce. Stojí to za to!
Eliška Moldříková
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CSM Olomouc a přípravný tým
Jordy říkal, ať napíšu článek. Tak jsem
začal vzpomínat, jak to vlastně začalo...

Byla krásná říjnová neděle a na animátorském víkendu padlo spontánní rozhodnutí
přihlásit se do přípravného týmu CSM. A
protože jsme zbožní animátoři (a pokorní
služebníci Boží), byla liturgie jasnou volbou.
Pravda, svou roli hrálo i to, že přípravný tým
vedl o. Jan Slavík, který během oné osudové
říjnové neděle seděl vedle nás. Tak jsme se
přihlásili a hned v květnu následujícího roku
nám naši přihlášku potvrdili.

spíme na postelích a stravujeme se ve skvělé
menze s teplým jídlem dvakrát denně. Mohlo by se zdát, že jako liturgové nebudeme
mít tolik práce jako ostatní přípravné týmy. I
my jsme však pilně pracovali – připravovali a
nacvičovali jsme ranní modlitby, chystali
jsme liturgické zázemí a dávali si záležet na
vigilii. Hojně jsme spolupracovali s ostatními
přípravnými týmy, aby vše mělo hladký průběh – naší starostí byly hlavně mše svaté.
Každý den měl svůj řád, na který jsme si brzy
zvykli.
Zvykli jsme si na něj tak, že jsme se
příjezdu účastníků spíš obávali. Hned při
večerní modlitbě jsme ale poznali, že oni
dali naší práci smysl. Během celého CSM
jsme si pak uvědomovali (a když jsme byli
unavení, tak spíš připomínali), že všechna
námaha i únava stála za to, protože jsme
účastníkům mohli zprostředkovat setkání s
Bohem. Ani jsme se nenadáli a byl tu konec
CSM. Odjíždět z Olomouce po dvanácti
dnech strávených mezi mladými lidmi bylo
smutné. Jak ale říkal o. biskup Pavel Posád,
máme dál hořet nadšením ("Až přijedete ze
setkání, hořte, nechci říct jako kostel v Gutech... Ale když už jsem to použil, tak ne, že
po vás zůstane spáleniště.") a nést radost ze
setkání do našich rodin a společenství.
F. H. a M. J., kteří psali tento článek, si přáli
zůstat v anonymitě

Konečně tu byl 9. srpen a všechny
přípravné týmy, ještě odpočaté, se nadšeně
sjely do Olomouce. První pozitivum: dostali
jsme visačku s fotkou! Druhé pozitivum:
http://dcm.doo.cz
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SINAI
V letošním roce proběhl už druhý ročník diecézního tábora pro mladé křesťany ve věku 15-20 let s biblickým názvem SINAI. Sami účastníci o něm říkají:
Tábor SINAI je akcí pro mladé křesťany, která proběhla na
poutním místě Maria Hilf ve Zlatých Horách. Spalo se ve skautských stanech s podsadou a jedlo se z ešusu, takže označení tábor je velmi trefné.
A jak vypadal takový táborový den? Ráno, pokud nebyla
mše svatá součástí hlavního programu, byla možnost zúčastnit se dobrovolné mše, a kdo
nechtěl, tak vstával asi o půl osmé. Buzení nám zajišťoval šerpa (vedoucí) Marek. Ten si vzal
na pomoc trubku, která byla velmi účinná. Po snídani následovala ranní modlitba a katecheze některého ze zajímavých hostů. Poté jsme měli svačinu a pak jsme se sešli ve svých expedicích (skupinkách), které byly tvořeny asi osmi členy podobného věku a zůstávaly celý tábor stejné. Rozebírali jsme ranní katechezi, co nás na ní zaujalo a jak nás oslovila. Odpoledne byla možnost workshopů, jako např. slam poetry, výroba sandálů, nebo i "jú esej" o USA
apod…. Na výběr však bylo vždy nejméně pět témat, takže si každý přišel na své. Taky se
hrály celotáborové hry. Potom klasicky večeře a zprávy o událostech na táboře, na které se
všichni vždycky těšili, protože je uváděli skvělí moderátoři Kuba s Zdíša.
Pro nás byl největším zážitkem večer chval a modlitba žehnání. Nikdy nezapomeneme na
Boží blízkost, která byla na tomto táboře cítit na každém kroku a ve všech lidech, kteří tam
byli. Tento tábor byl pro nás nejlepším táborem těchto prázdnin!
Miriam a Klárka – účastnice tábora.
Nevím, proč Bůh oslovuje mladé lidi právě na táborech tohoto typu. Ale jelikož to skutečně
dělá, jsem i já rád jeho pomocníkem a zprostředkovatelem jeho vůle pro tyto mladé lidi.
Proto chci požádat i vás, čtenáře, o modlitbu za toto Boží dílo.
P. Pavel Marek
hlavní vedoucí tábora SINAI

PoOlomoucké setkání
Všichni, kterým se už stýskalo po autentické atmosféře letošního CSM, zajisté ocenili možnost zakusit
ji znovu, a to na Poolomouckém setkání, které se konalo o druhém zářijovém víkendu. A vskutku, ve
skupině pravých bývalých účastníků jsme si díky zábavným zážitkovým hrám mohli opět vystát řadu
na registraci, projít Olomouc, zasportovat si a vše pořádně prodiskutovat. Také nechyběl bohatý a
dobře propracovaný duchovní program – mše svaté, adorace a přínosná katecheze o. Jana, při které
někteří z nás teprve pochopili, o čem byla v Olomouci řeč. Řekla bych, že nejen proto byla celá akce
velmi obohacující a posílila v nás nadšení, které nám letní setkání dalo.
Anna Kačmaříková
http://dcm.doo.cz
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Na co se můžete těšit?
Na většinu akcí je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz
Začátek většiny akcí ve Staré Vsi je v pátek v 19 hod. společnou večeří.

Animátoři III. + IV

6. - 7. 10.

Stará Ves n./O.

Víkend pro vysloužilé animátory. Přijeďte zavzpomínat, načerpat a popovídat si.
Místo je jasné—Stará Ves

Leadership aneb víkend pro vedoucí spolč 20. - 22. 10.Stará Ves n./O.
Nejen dávat, ale i čerpat. Takovýmto heslem se bude řídit víkend pro vedoucí spolč.
Načerpat to, jak vést , jak si uzpůsobit čas a jak pracovat s lidmi. Neváhejte přijet a načerpat.

Desko-herní víkend

26. - 29. 10.

Stará Ves n./O.

Hraješ rád hry? Rád vyhráváš? Máš možnost porazit neskutečné množství soupeřů, přijeď na desko-herní víkend a vyzvi je. Můžeš přinést vlastní hry a ukázat
je ostatním, můžeš pozvat kamarády a zažít i něco jiného než s nimi běžně zažíváš. Využij podzimní prázdniny naplno

Večer mladých

25. 10.

Ostrava - biskupství

Mše svatá v 18hodin a pak následující téma večera mladých, večer Taizé. Přijďte si zavzpomínat a prožít společně modlitbu ve stylu Taizé-

EDUCAT

3. - 5. 11.

Stará Ves n./O.

Vzdělání zábavnou formou a celý víkend ve Vsi? Je to vůbec možné? Ano je.
Víkend EDUCAT přinese něco ze zdravotnické praxe i Vám do života. Obvazové
techniky, zranění i zajímavý host a k tomu modlitba. Neváhejte a přijďte se
učit zábavou.
Vaření
KDYKOLI
Stará Ves n/O.
Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto neváhejte a přihlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud toto umění neovládáš,
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat. Vděčni ti budou nejen
http://dcm.doo.cz
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Keep smiling
Plavky mě upozornily na to, že bych
měla zhubnout. Potom jsem ale oblékla tepláky a ty mě zas uklidnily.

Včera jsem se stal Svědkem Jehovovým. Ne kvůli té víře, ale aby mě
přestali otravovat u dveří.
Že mám bříško, vím, ale informace,
že mám 28,2 kg nadváhu, mě přivedla k rozhodnutí 1,8 kg přibrat.
30 kilo se vyslovuje lépe a jednodušeji

Říká se, že pití mléka tě posilní.
Vypij pět sklenic mléka a zkus pohnout zdí.
Nejde to, co?
Vypij pět sklenic vodky.
A vidíš - zeď se hýbe sama!

Mladá dívka přijde celá zničená ze schůzky a oznámí své matce: „Tak si představ, že Jeff mě zrovna před hodinou požádal
o ruku.“
„A proč jsi tedy tak smutná?“ podivuje se matka.
„Když on mi taky řekl, že je ateista. Mami, vždyť on ani nevěří, že existuje peklo.“
„No, víš co? Vezmi si ho i tak. Mezi náma, my dvě mu ještě
ukážeme, jak šeredně se mýlí.“
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