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Slovo o. Pavla, kaplana pro mládež děkanátu Bílovec
Drahá mládeži,
jmenuji se Pavel Obr a je mi 33 let,
mám celkem 5 sourozenců. Tři sestry
a dva brášky. Dříve jsem Boha neznal, a přesto v mém srdci byla hluboká touha po víře. Poprvé jsem se
s Bohem setkal jako 4 letý chlapec
v nemocnici, kdy se mě ujal v mé
samotě. Uvěřil jsem v Boha ve svých
11 letech.
Po základní škole jsem studoval učiliště v oboru automechanik, a po
vyučení jsem si udělal nástavbu v oboru
„provozní technik“. Již tehdy jsem Bohu
řekl, že pokud zvládnu odmaturovat, tak se
stanu knězem. Po maturitě jsem ještě měl
2 roky pracovat a pak jsem byl přijat do
semináře.
Po 6. letech mě dostihly nevyřešené věci z minulosti a já věděl, že si nemohu
dovolit vstoupit do kněžství v takovém stavu. Po několika letech, v Přívoze, kde jsem
pracoval, jsem si prožil dotek Boží lásky a
uvědomil si, že to co brání vysvěcení je má
pýcha a strach. Od té doby se vše začalo
postupně měnit a já začal Bohu více důvěřovat, více jej milovat, ať už by se stalo
cokoli.
Uvědomuji si, že se blíží doba adventní a vánoční a že většinou je prožíváme
jako veliký shon z důvodu zkouškového
období, proloženého výběrem a následným
nákupem dárků. Také strachem, aby se
všechno stihlo jak má. V jedné přednášce
(Elias Vella) jsem se dozvěděl, že každý
z nás je schopen prožívat Mariino mateřství
právě tehdy, když v sobě nosí Krista a přináší jej do svého společenství, rodiny, nebo
i mezi své přátele. To jak prohlubovat toto
http://dcm.doo.cz

přátelství s Kristem jsem se dočetl v knize
„Zázraky se opravdu dějí“ od jedné sestry
Bridge McKenny, kterou jsem měl tu čest
poznat letos při duchovní obnově. Je to
hluboká žena, která žije a rodí Krista druhým všude tam, kde přijíždí. A to nám přeji
i do této doby, abychom se připravili hlubokým a krásným způsobem na narození Ježíše v našich rodinách, společenstvích, školách. Abychom se nenechali odradit věcmi
nepodstatnými, ale volili ty správné, které
nesou mnoho dobrého ovoce. Ať Vás chrání, vede ke svatosti a žehná Vám náš milující Otec skrze Ježíše Krista v Duchu svatém
Váš kaplan pro mládež děkanátu Bílovec
Pavel Obr
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Liturgický kalendář na prosinec 2017
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.

1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 Žalm: Žl 24(23) 2. čtení: 1Jan 3,1-3 Evangelium: Mt 5,1-12a
1. čtení: Mdr 3,1-9 Žalm: Žl 116 2. čtení: Řím 8,14-23 Evangelium: Mt 25,31-46
1. čtení: Řím 9,1-5 Žalm: Žl 147B Evangelium: Lk 14,1-6
1. čtení: Řím 11,1-2a.11-12.25-29 Žalm: Žl 94 Evangelium: Lk 14,1.7-11
1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10 Žalm: Žl 131(130) 2. čtení: 1Sol 2,7b-9.13
Evangelium: Mt 23,1-12
6.11. 1. čtení: Řím 11,29-36 Žalm: Žl 69 Evangelium: Lk 14,12-14
7.11. 1. čtení: Řím 12,5-16a Žalm: Žl 131 Evangelium: Lk 14,15-24
8.11. 1. čtení: Řím 13,8-10 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 14,25-33
9.11. 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12 Žalm: Žl 46(45) 2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11. 1. čtení: Řím 15,14-21 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 16,1-8
11.11. 1. čtení: Řím 16,3-9.16.22-27 Žalm: Žl 145 Evangelium: Lk 16,9-15
12.11. 1. čtení: Mdr 6,12-16 Žalm: Žl 63(62) 2. čtení: 1Sol 4,13-18 Evangelium: Mt 25,1-13
13.11. 1. čtení: Kol 3,12-17 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 25,31-46
14.11. 1. čtení: Mdr 2,23-3,9 Žalm: Žl 34 Evangelium: Lk 17,7-10
15.11. 1. čtení: Mdr 6,1-11 Žalm: Žl 82 Evangelium: Lk 17,11-19
16.11. 1. čtení: Mdr 7,22-8,1 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 17,20-25
17.11. 1. čtení: Mdr 13,1-9 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 17,26-37
18.11. 1. čtení: Mdr 18,14-16;19,6-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 18,1-8
19.11. 1. čtení: Pr 31,10-13.19-20.30-31 Žalm: Žl 128 2. čtení: 1Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
20.11. 1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 18,35-43
21.11. 1. čtení: 2Mak 6,18-31 Žalm: Žl 3 Evangelium: Lk 19,1-10
22.11. 1. čtení: 2Mak 7,1.20-31 Žalm: Žl 17 Evangelium: Lk 19,11-28
23.11. 1. čtení: 1Mak 2,15-29 Žalm: Žl 50 Evangelium: Lk 19,41-44
24.11. 1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Lk 19,45-48
25.11. 1. čtení: 1Mak 6,1-13 Žalm: Žl 9 Evangelium: Lk 20,27-40
26.11. 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17 Žalm: Žl 23(22) 2. čtení: 1Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
27.11. 1. čtení: Dan 1,1-6.8-20 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,1-4
28.11. 1. čtení: Dan 2,31-45 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,5-11
29.11. 1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,12-19
30.11. 1. čtení: Řím 10,9-18 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Mt 4,18-22

Společenství
Máte možnost využít týmu ze Vsi a
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). Foto: Spolčo z
Českého Těšína foceno 10/2017
http://dcm.doo.cz
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PROMLUVA SV. OTCE...

Víra inspiruje lásku a láska opatruje víru
Katecheze papeže Františka z 12. listopadu, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Tuto neděli nám evangelium (srov. Mt 25,1-13) představuje podmínku vstupu do nebeského
království a činí tak podobenstvím o deseti pannách. Jsou to družičky, které měly za úkol
vítat a doprovázet ženicha na svatbu, a poněvadž v té době bylo zvykem slavit ji v noci, družičky byly vybaveny lampami.
Podobenství praví, že pět z těchto panen bylo prozíravých a pět pošetilých. Ty prozíravé si
totiž s sebou vzaly olej do lamp, zatímco pošetilé nikoli. Ženich dlouho nepřicházel a všechny
usnuly. O půlnoci je oznámen ženichův příchod a tehdy si pošetilé panny všimly, že nemají
olej do lamp a žádají jej od prozíravých. Ty však odpovědí, že jim nemohou dát, protože by
nestačil pro všechny. Pošetilé tedy odešly nakoupit olej a mezitím přišel ženich. Prozíravé
panny vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Pět pošetilých přišlo později, klepalo na bránu, dostalo se jim odpovědi: »Neznám vás«, a zůstaly venku.
Co nás chce naučit Ježíš tímto podobenstvím? Připomíná nám, že musíme být připraveni na
setkání s Ním. Častokrát vybízí Ježíš v evangeliu k bdělosti a činí tak i na závěr tohoto příběhu. Říká: »Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu« (v.13). Tímto podobenstvím nám
však říká, že bdít neznamená pouze nespat, nýbrž být připraveni. A vskutku, všechny panny
spaly před ženichovým příchodem, ale po probuzení jsou některé připraveny a některé ne.
Zde tedy spočívá význam prozíravosti a moudrosti. Znamená to nečekat do poslední chvíle
svého života na spolupráci s Boží milostí, nýbrž spolupracovat už nyní. Bylo by krásné se nad
tím trochu zamyslet. Jeden den bude posledním. Kdyby to bylo dnes, jak jsem připraven či
připravena? Musím udělat to a to... připravit se jako by byl poslední den. To prospěje.
Lampa je symbolem víry, která osvěcuje náš život, zatímco olej je symbolem lásky, která živí
světlo víry a dává mu plodnost a věrohodnost. Podmínkou připravenosti na setkání s Pánem
není pouze víra, ale křesťanský život oplývající láskou i činorodou láskou k bližnímu. Necháme-li se vést tím, co se nám zdá pohodlnější, hledáním svých zájmů, stane se náš život neplodným, neschopným dávat život druhým, a nehromadíme tak v nádobkách olej pro lampu
svojí víry. Taková víra pak při příchodu Páně zhasne anebo ještě dříve. Pokud však bdíme a
snažíme se prokazovat dobro skutky lásky, sdílení a služby, Pán bude moci přijít kdykoli a
nevyděsí nás ani spánek smrti, protože máme v rezervě olej nahromaděný každodenními
dobrými skutky. Víra inspiruje lásku a láska opatruje víru.
Panna Maria kéž nám pomáhá, aby naše víra byla prokazováním lásky stále činorodější a
naše lampa tak mohla svítit již tady na pozemské pouti a potom navěky při svatební hostině
v ráji.
Přeložil Milan Glaser
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26682 k 14. 11. 2017

http://dcm.doo.cz
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Desko-herní víkend
Na 26. listopadu jsem se nemohla dočkat, protože jsem jela na
Desko-herní víkend. Když jsem přijela
se svou kamarádkou na středisko, tak
jsem se seznámila s některými týmáky. Ubytovali jsme se, jak jinak, ve
vagonu. Pak byla v kostele adorace
s farností a možnost zpovědi anebo
jenom rozhovoru s o. Janem. Pak
jsme hráli seznamovací hry „sirky!“ a
další… Pak byl čas na véču a deskovky. V pátek jsme započali modlitbou a
pak snídaní. Pak následovalo herní
dopoledne a oběd. Po obědě byla
siesta a potom jsme šli do sokolovny hrát
florbal, vybíjenou apod. Po sportu následovala mše, svačinka a deskovky. Když se dohrálo, byl čas na zklidnění a motlitbu.
V sobotu jsme šli hned ráno na mši, tam
jsme se setkali s Pánem. Po snídani jsme si
všichni zahráli Times up, jelikož jsme neměli
kuchařky, tak jsme se domluvili, že kluci
budou vařit v sobotu a holky v neděli. Takže

já jako holka jsem tedy hrála hry a pak se
připravila na oběd v noblesní restauraci .
Protože nebyl připraven přípitek, tak si ho
náš stůl vymyslel, ale restauraci a snaživost
obsluhy jsme hodnotily kladně. Pak následovala brigádka, hry, večere a modlitba.
V neděli jsme ráno začali zamyšlením nad
písmem, pak jsme trochu uklidili a holky
začaly vařit. V 10:30 jsme se sešli na mši.
Zpívali jsme tak dlouho, že už
nám kostelník dal klíče, abychom
zamkli kostel, protože tak dlouho
čekat nemůže. Po mši následoval
oběd, klukům i nám samozřejmě
chutnalo. Pak nadešel čas loučení
a odchodu do našich domovů. Už
se nemůžu dočkat na příště a
doufám, že tě tam potkám!
Terka Drobilová

http://dcm.doo.cz
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Alžběta Fojtáchová
Kdy a kde jsi se narodil?
Narodila jsem se za chladné noci 19.
ledna v malebném městečku jménem Ostravěnka
Kde jsi vyrůstal a kde studoval?
První rok mého života jsem vyrůstala v Ostravě Mariánských horách,
ale poté co se rodina začala rozrůstat, jsme se přestěhovali do poklidné části Ostravy – Hrabůvky. Studovala jsem taktéž v Ostravě, ale v druhé části města, v Porubě.
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se ti to splnilo?
Jako malá jsem snila o tom, že bych vyšetřovala vraždy a chytala zločince. Zločinci
teď přijíždí za mnou
Co tě přivedlo do Vsi? Jak dlouho tu už pracuješ?
Stravenky. Pracuji zde už 55 dní.
Co pro tebe práce v týmu znamená? Co máš v týmu na starosti?
Obohacení nejen pro druhé, ale i pro mě. Mým královstvím se stala kuchyň.
Na jakou střediskovou akci se obvykle nejvíc těšíš, na co bys někoho rád pozval?
Na všechny, přijeď, jak budeš mít čas,
všechno bude super!
Poděl se s námi o příhodu z týmu,
na kterou určitě nikdy nezapomeneš.
Na to jak jsem na teambuildingu šla
do kopce s kolem na zádech a šla
jsem první.
Jaké jsou tvé záliby?
Nakupování v makru.
Co je tvým životním snem, co tvým
životním zážitkem?
Ostříhat Jednu Balíka.

http://dcm.doo.cz
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A teď krátké dotazníkové odpovědi…
- oblíbená barva: navajová bílá
- oblíbené jídlo: tousty
- oblíbená kniha: Puf a Muf
- oblíbený film: Princezna ze mlejna
- oblíbená hudba: dechovka
- oblíbený světec: Jan Pavel II.
- oblíbená osobnost: Jan Slavík

http://dcm.doo.cz
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Adél Štukavcová
Kdy a kde jsi se narodil?
Narodila jsem se 25.4. 1990 v Opavě
Kde jsi vyrůstal a kde studoval?
Vyrůstala jsem v malebné vesničce Stěbořice, která
se nachází blízko Opavy. Po střední hotelové škole
v Opavě jsem studovala Ekonomickou fakultu
v Ostravě a navazující studium v Karviné.
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se ti to
splnilo?
Jako malá jsem snila, že budu řešit kriminální případy a honit se za zločinci, nějakou dobu mě držela
role paní učitelky - mladší brácha to může potvrdit,
a taky jsem toužila hrát na banjo a příčnou flétnu…
Tak alespoň ta flétna mi vyšla :-)
Co tě přivedlo do Vsi? Jak dlouho tu už pracuješ?
Dříve jsem pracovala jako účetní Animy Iuventutis a tak trochu i díky Animě jsem
se od září ocitla ve Staré Vsi. Jeden pátek mi otec Jeňa volal ohledně Animy a taky
jsme se bavili o týmácích, že ještě někoho shání. Jen tak ze srandy, aniž bych o
tom kdy přemýšlela, jsem utrousila, že bych tam mohla jít i já, když se nebojí myšlenky vzít na středisko jak mladší - po střední škole, tak i o něco
starší :-) Přes víkend jsem o tom
uvažovala, zavolala Jeňovi, že se mě
ta myšlenka být
týmákem
stále
drží, v úterý zašli
na café a stvrdili
zmrzlinovým pohárem :-)

http://dcm.doo.cz
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Co pro tebe práce v týmu znamená? Co máš v týmu
na starosti?
Práce v týmu? ... Dá se to nazvat i jinak? Pro mě
jsme skoro rodinou. Na začátku jsme znali své jméno a možná farnost odkud pocházíme. Najednou, ze
dne na den, jsme spolu celé dny, objevují se i náročné chvíle, učíme se na sebe reagovat v náročných
situacích, do nocí bdíme a připravujeme programy,
převládají však chvilky, kdy je vše super, smějeme
se, vymýšlíme kraviny, sportujeme, ládujeme se
pizzou... a poznáváme hlavně sami sebe ... vznikají přátelství, bez nich by to ani nešlo. Dobrá a
sehraná atmosféra v týmu se nedá hrát, ta musí být animátory a jinými účastníky víkendů a
pobytů cítit. Takže práce v týmu pro mě znamená se dobře poznat, něco změnit, přepnout a
přijmout ... a po práci pořádně zrelaxovat.
Na jakou střediskovou akci se obvykle nejvíc těšíš, na co bys někoho rád pozval?
Během září se u nás adaptovaly a obnovovaly 4 třídy z církevních škol, super děcka, která jsou
pro každou blbost, plná síly a energie. Člověk se mezi nimi stává dítětem :-) Jinak se moc těším
na animátory – fajn lidi, co se k nám pravidelně vracejí. Za pár týdnů nás čeká zabíjačka – kdy
samozřejmě budeme truchlit nad ztrátou našich oveček, ale zároveň se těšit z plného mražáku
klobásek, které určitě také ochutnáte, když k nám přijedete na nějakou akci.
Poděl se s námi o příhodu z týmu, na kterou určitě nikdy nezapomeneš.
nevím :--D
Jaké jsou tvé záliby?
Ráda hraju volejbal, občas si vyjedu na kole, zhlédnu film,
něco přečtu a určitě nepohrdnu výšlapem do hor. Ráda si
taky zahraju a zazpívám ve schole, v kruhu přátel.
Co je tvým životním snem, co tvým životním zážitkem?
Mým životním snem je zaplavat si s delfíny, zdolávat vrcholy Tater
A teď krátké dotazníkové odpovědi…
- oblíbená barva: zelená, vínová
- oblíbené jídlo: pizza, smažený hermelín s hranolkami,
rajská omáčka s knedlíkem
- oblíbená kniha: Nezlomný
- oblíbený film: Černobílý svět, Tři bratři,
- oblíbená hudba: Jelen, Chinaski, Heartbeat, Adorare,
Sima Martausová
- oblíbený světec: Jan Pavel II., Chiara Luce Badano, Pier
Giorgio Frassati J
- oblíbená osobnost: Max Kašparů, o. Marián Kuffa,
Sima Martausová a přátelé okolo mě.
Celý dotazník na dcm.doo.cz
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.

Animák

1. - 3. 12.

Stará Ves n./O.

Víkend pro ty, kteří by chtěli nastoupit do animátorů, ale ještě na to nemají věk.
Pozvěte své mladší sourozence do Animáku.

Adventní noční bdění

8. 12.

Ostrava-Zábřeh

Zcela netradičně bude noční bdění v kostele Sv. Ducha v OstravěZábřehu. Od 18 hodin je mše svatá a program do pozdních nočních až
ranních hodin… přijďte se připravit na nadcházející čas Kristových narozeniny.

Večer mladých

13. 12.

Ostrava - biskupství

Mše svatá v 18hodin a pak následující téma na biskupství. Začínáme mší svatou v 18 hodin.

SILVESTR

29. 12. - 1. 1.

Stará Ves n./O.

Přijeď prožít Silvestr jinak. Přijeď do Staré Vsi a prožij čas konce roku nejen
modlitbou, ale i hrou a zábavou.

XII. Střediskový ples

6. 1. 2018

ZŠ Stará Ves n./O.

Již tradiční plesová zábava bude v prvním týdnu ledna. Čeká na vás program, tombola, soutěže i modlitba a také hlavně tanec. Přijďte se vidět s lidmi, s kterými se
vídáte často jen tady.

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
účastníci, ale i týmáci za pomoc.
http://dcm.doo.cz
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Keep smiling
Co musí udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a zplodit syna.
Co musí udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.

Nákladní letadlo společnosti IKEA explodovalo
nad Švédskem. Vyšetřovatelé na místě nalezli
stovky černých skříněk.
Koupil jsem si nový notebook a nechal jsem
ho vedle postele na podlaze. Druhý den si ho
všimla babička - myslela si, že je to váha...
Výsledek?
Babička váží 24 000 Kč
Hlídač v americkém národním parku poučuje
návštěvníky:
"Kdybyste náhodou potkali medvěda, tak vemte do ruky hovno, hoďte mu ho mezi oči, a
zatímco se bude medvěd utírat, zdrhnete."
"Ale kde vezmeme hovna?"
"Však počkejte, až se objeví medvěd!"
Chuck Norris dokončil a otevřel tunel Blanka...
V termínu!
„Tati, proč nemůžu napsat Ježíškovi jako všechny děti?“
„Kolikrát ti to mám ještě vysvětlovat, Ježíši
Kriste?!“
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