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Slovo ředitele DCM, o. Jana Slavíka
Drazí mladí,
blíží se konec roku spojený
s nádhernými Vánocemi, ale pro
mnohé z vás i zkouškovým obdobím, a také pro některé z vás rozhodování, kam se vydat na školu dál.
Aniž bychom se domlouvali, tak na
DSM pravidelně zaznívají modlitby
za studující i za ty, kteří se různě
rozhodují, kam na školu jít. Dokážu
si představit i z vlastní zkušenosti
vím, jak se v člověku ozývají otázky
typu: která škola bude ta nejlepší,
na co mám a na co naopak ne, co
mě bude bavit, která škola mi něco
dá a která bude k ničemu, atd.
Rozhodování je někdy hodně
těžké a člověk se může cítit tak trochu ztracen. Na druhou stranu, to,
co je přede mnou, je pořádná výzva.
Líbila se mi kniha od Marka Orka
Váchy Nevyžádané rady mládeži,
která svým způsobem zdůrazňovala
tu obrovskou výzvu jménem ŽIVOT.
Život, který má každý ve svých rukou, život, který není snadný, je plný
překážek, ale na druhou stranu, který vyzývá k boji, ve kterém nejsme
sami, protože – je tady Bůh, který
nás do něho povolal, a chtěl nás tady mít. Tak vám všem přeji, abyste i
přes těžkosti rozhodování, těžkosti
nejrůznějších zkoušek, žili svůj život
http://dcm.doo.cz

radostně, naplno, s vědomím, že
Bůh sdílí to vaše mládí s vámi, raduje se z něho a podává ruku, aby vás
v době hledání provedl tím zdánlivým bludištěm.
Přeji vám krásně prožité Vánoce a budu se spolu s týmem těšit na
setkání v příštím roce, např. na Střediskovém plese (tradičně po Novém
roce), na pouti do Taize na přelomu
ledna a února, nebo na jiných společných akcích.
Žehná vám a myslí na vás
o. Jan

Obsah lednového čísla
Úvodník
Liturgický kalendář
Papež František
Marek
Církevní silvestr
Animátoři II
Animák
Pozvánky
Vtipy

2
3
4-5
6-7
8
9
10
11
12
2

Leden 2018

Liturgický kalendář na Leden 2018
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1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Žl 67 2. čtení: Gal 4,4-7 Evangelium: Lk 2,16-21
1. čtení: 1Jan 2,22-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,19-28
1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,29-34
1. čtení: 1Jan 3,7-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,35-42
1. čtení: 1Jan 3,11-21 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 1,43-51
1. čtení: Iz 60,1-6 Žalm: Žl 72 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 Evangelium: Mt 2,1-12
1. čtení: Iz 55,1-11 Žalm: Iz 12 2. čtení: 1Jan 5,1-9 Evangelium: Mk 1,6b-11
1. čtení: 1Sam 1,1-8 Žalm: Žl 116B Evangelium: Mk 1,14-20
1. čtení: 1Sam 1,9-20 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Mk 1,21b-28
1. čtení: 1Sam 3,1-10.19-20 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 1,29-39
1. čtení: 1Sam 4,1-11 Žalm: Žl 44 Evangelium: Mk 1,40-45
1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22a Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 2,1-12
1. čtení: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a Žalm: Žl 21 Evangelium: Mk 2,13-17
1. čtení: 1Sam 3,3b-10.19 Žalm: Žl 40(39)
2. čtení: 1Kor 6,13c-15a.17-20 Evangelium: Jan 1,35-42
1. čtení: 1Sam 15,16-23 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 2,18-22
1. čtení: 1Sam 16,1-13 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 2,23-28
1. čtení: 1Sam 17,32-33.37.40-51 Žalm: Žl 144 Evangelium: Mk 3,1-6
1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7 Žalm: Žl 56 Evangelium: Mk 3,7-12
1. čtení: 1Sam 24,3-21 Žalm: Žl 57 Evangelium: Mk 3,13-19
1. čtení: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 Žalm: Žl 80 Evangelium: Mk 3,20-21
1. čtení: Jon 3,1-5.10 Žalm: Žl 25(24) 2. čtení: 1Kor 7,29-31 Evangelium: Mk 1,14-20
1. čtení: 2Sam 5,1-7.10 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 3,22-30
1. čtení: 2Sam 6,12b-15.17-19 Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 3,31-35
1. čtení: 2Sam 7,4-17 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 4,1-20
1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22) Žalm: Žl 117(116) Evangelium: Mk 16,15-18
1. čtení: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,26-34
1. čtení: 2Sam 12,1-7a.10-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,35-41
1. čtení: Dt 18,15-20 Žalm: Žl 95(94) 2. čtení: 1Kor 7,32-35 Evangelium: Mk 1,21-28
1. čtení: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a Žalm: Žl 3 Evangelium: Mk 5,1-20
1. čtení: 2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4 Žalm: Žl 86 Evangelium: Mk 5,21-43
1. čtení: 2Sam 24,2.9-17 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 6,1-6

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...

Následovat Krista, ne se hrnout dopředu svými vlastními silami
Homilie papeže při mši s mládeží, katedrála v Rangúnu - Myanmar
Moje návštěva ve vaší krásné zemi se chýlí ke konci a já bych chtěl spolu s vámi poděkovat
Bohu za četné milosti, které jsme v těchto dnech obdrželi. Když hledím na vás, mladé Myanmařany, a na všechny, kdo stojí před katedrálou a sledují nás, rád bych se s vámi podělil o
jednu větu z dnešního prvního čtení, jež ve mně rezonuje. Svatý Pavel ji převzal od proroka
Izaiáše do svého listu adresovaného mladé křesťanské komunitě v Římě. Poslechněme si ji
znovu: „Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!“ (srov. Řím 10,15; Iz 52,7).
Drazí mladí Myanmařané! Po vyslechnutí vašich slov a vašich zpěvů bych rád zmíněnou větu
aplikoval na vás. Ano, vášpříchod je milý, a je krásné a povzbuzující vidět vás, protože zvěstujete dobré věci, dobrou zvěst svého mládí, své víry a svého nadšení. Vy určitě jste dobrá
zvěst, protože jste konkrétním znamením víry církve v Ježíše Krista, který nám přináší radost
a naději, jež nebudou mít nikdy konce.
Někteří si kladou otázku, jak je možné mluvit o dobrých zprávách, když je okolo nás tolik
utrpení. Kde jsou dobré zvěsti mezi tolikerou nespravedlností, chudobou a bídou, které vrhají stín na nás a náš svět? Chtěl bych, aby odtud vyšlo velice jasné poselství. Chtěl bych, aby
lidé věděli, že vy, mladí muži a ženy Myanmaru, nemáte strach věřit v dobrou zvěst Božího
milosrdenství, protože má jméno a tvář: Ježíš Kristus. Jakožto poslové této dobré zvěsti, jste
hotovi nést slova naděje církvi, své zemi a světu. Jste připraveni nést dobrou zvěst bratřím a
sestrám, kteří trpí a potřebují vaše modlitby a vaši solidaritu, ale také vaše zaujetí pro lidská
práva, pro spravedlnost a pro růst toho, čím obdarovává Ježíš: lásky a pokoje.
Chtěl bych vám však předložit také jednu výzvu. Naslouchali jste pozorně prvnímu čtení?
Svatý Pavel tam opakuje třikrát slůvko bez. Je to nepatrné slovo, které nás vybízí k zamyšlení
nad naším místem v Božím plánu. Pavel jej totiž používá ve třech otázkách, které bych rád
položil každému z vás osobně. První zní: „Jak v Něho mohou uvěřit bez toho, že o Něm slyšeli?“. Druhá: „Jak o Něm mohou uslyšet bez hlasatele, který by Jej hlásal?“ a třetí: „Jak mohou
hlásat bez toho, že byli posláni?“ (srov. Řím 10,14-15).
Rád bych, abyste se nad těmito třemi otázkami hluboce zamysleli. Nemějte však strach! Jako
dobrotivý otec (možná by bylo lépe říci dědeček!) nechci, abyste na tyto otázky odpovídali
sami. Dovolte mi, abych vám nabídnul pár myšlenek, které vás mohou provázet na cestě víry a pomáhat vám rozeznávat, co po vás Pán žádá.
Rád bych, abyste se nad těmito třemi otázkami
hluboce zamysleli. Nemějte však strach! Jako dobrotivý otec (možná by bylo lépe říci dědeček!) nechci, abyste na tyto otázky odpovídali sami. Dovolte mi, abych vám nabídnul pár myšlenek, které vás
mohou provázet na cestě víry a pomáhat vám rozeznávat, co po vás Pán žádá.
http://dcm.doo.cz
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První otázka sv. Pavla zní: „Jak v Něho mohou uvěřit
bez toho, že o Něm slyšeli?“. Nás svět je plný hluku a
roztěkanosti, jež mohou udusit Boží hlas. Aby druzí
mohli o Bohu uslyšet a uvěřit v Něho, potřebují Jej
nalézt v lidech, kteří jsou autentičtí a kteří umějí naslouchat. Takovými zajisté chcete být. Pouze Pán vám
pomůže, abyste byli tak ryzí. Rozmlouvejte s Ním proto
v modlitbě. Učte se naslouchat Jeho hlasu, mluvte k
Němu pokojně z hloubi svého srdce.
Mluvte však také ke svatým, našim nebeským přátelům, kteří nás mohou inspirovat. Jako sv. Ondřej, jehož
svátek připadá na dnešek. Byl obyčejným rybářem a stal se velkým mučedníkem, svědkem Ježíšovy
lásky. Nežli se však stal mučedníkem, dopouštěl se chyb a musel se učit trpělivosti, aby se postupně
stal pravým Kristovým učedníkem. Také vy nemějte strach učit se ze svých chyb! Kéž vás svatí vedou k
Ježíši a učí vás, jak svěřovat svůj život do Jeho rukou. Víte, že Ježíš je plný milosrdenství. Sdílejte s Ním
vše, co nosíte ve svém srdci: obavy a starosti, sny i naděje. Pěstujte vnitřní život tak, jako byste se starali o zahradu či pole. Vyžaduje to čas a trpělivost. Avšak jako pěstitel umí čekat na sklizeň, tak vás Pán,
pokud se naučíte trpělivosti, obdaruje hojností plodů, o které se budete moci dělit s ostatními.
Druhá Pavlova otázka zní: „Jak o Něm mohou uslyšet bez hlasatele, který by Jej hlásal?“. Toto je velký
úkol, který je svěřen zvláště vám mladým: být „učedníky-misionáři“, posly Ježíšovy dobré zvěsti zejména mezi vašimi vrstevníky a přáteli. Nebojte se vyvolat rozruch, klást otázky, které vedou lidi k zamyšlení! A nemějte strach, pokud pocítíte, že je vás málo a jste jen roztroušeni tu a tam. Evangelium roste
vždycky z drobných kořínků. Dejte se slyšet! Rád bych vás požádal, abyste křičeli, ale ne hlasem. Chtěl
bych, abyste křičeli životem, srdcem, a byli tak znamením naděje pro ty, kdo klesají na duchu, rukou
podanou těm, kdo jsou nemocní, přívětivým úsměvem vůči tomu, kdo je cizí, a pečující oporou pro
toho, kdo je osamocen.
Poslední Pavlova otázka zní: „Jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?“ Na konci mše budeme všichni
posláni chopit se darů, které jsme obdrželi, a podělit se o ně s ostatními. Mohlo by to trochu odrazovat, poněvadž nikdy nevíme, kam nás Ježíš pošle. On nás však nikdy nepošle, aniž by kráčel po našem
boku, a je vždycky trochu napřed, aby nás vedl na nová a velkolepá místa svého království.
Jak Pán posílá svatého Ondřeje a jeho bratra Šimona Petra v dnešním evangeliu? „Pojďte za mnou,“
říká jim (srov. Mt 4,19). To je význam toho, co znamená být posláni: následovat Krista, ne se hrnout
dopředu svými vlastními silami! Pán pošle některé z vás, abyste jej následovali jako kněží a stali se tak
„rybáři lidí“. Jiné povolá, aby žili zasvěceným životem. A další povolá k manželskému životu, aby se stali
milujícími otci a matkami. Ať už bude vaše povoláni jakékoli, buďte odvážní, buďte velkorysí a především buďte radostní!
Tady v této krásné katedrále zasvěcené Neposkvrněnému Početí vás vybízím, abyste hleděli k Marii.
Když přitakala andělovu poselství, byla mladá jako vy. Měla však odvahu svěřit se dobré zvěsti, kterou
uslyšela, a vyjádřit ji životem věrné oddanosti svému povolání, naprostým sebedarováním a úplnou
odevzdaností do laskavé Boží péče. Jako Maria můžete být všichni mírní, ale odvážní při hlásání Ježíše a
Jeho lásky druhým!
Drazí mladí, s velkou sympatií svěřuji vás a vaše rodiny Její mateřské přímluvě. A prosím vás, pamatujte
na mne ve svých modlitbách. Bůh žehnej Myanmaru! [Myanmar pyi ko Payarthakin Kaung gi pei pa sei]
Přeložil Milan Glaser
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26797 k 12. 12. 2017
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Marek Glogar
Kdy a kde ses narodil?
Narodil jsem se v porodnici 3. 7. 1995 a podle papírů to bylo v 17:03 SELČ.
Kde jsi vyrůstal a kde studoval?
Vyrůstal jsem v Loučce u NJ, základní školu na
Starém Jičíně jsem po 9 letech úspěšně dokončil. Dále
jsem vystudoval 4letý maturitní obor Autotronik na SOU
Kopřivnice. Následně jsem „zkoušel štěstí“ na VŠB TUO
Ostrava, po roce a půl pro mě studium skončilo.
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se ti to splnilo?
Jako malý jsem chtěl být vojákem, hlásil jsem se na Vojenský obor UK v Praze,
kde jsem nebyl přijat. Takže toť vše k míře splnění mého snu.
Co tě přivedlo do Vsi? Jak dlouho tu už pracuješ?
Ne co, ale kdo. O. Jan! Kdysi jsem si říkával, jaké by to bylo být týmákem, vzhlížel jsem k nim, a najednou jsem tu! Pracuju tady už 55 dní (k 25. 10. 2017)
Co pro tebe práce v týmu znamená? Co máš v týmu na starosti?
Je to výzva, bo často jsem spoléhal spíše na sebe než na druhé. V týmu jsem
hlavní člen nezpěvné části. Proč hlavní? Protože jsem jediný! Jinak na středisku robím převážně venku a taky se starám o vagón.
Na jakou střediskovou akci se obvykle nejvíc těšíš, na co bys někoho rád
pozval?
To zatím nemůžu říct, protože jsem jich zatím moc nezažil, ale jsem rád za každou akci, když tu jsou děcka, bo bez nich je tu nuda!

http://dcm.doo.cz
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Poděl se s námi o příhodu z týmu, na kterou určitě
nikdy nezapomeneš.
Je jich hodně, ale jedna mi přece utkvěla v paměti. Je
z teambuildingu. Kdy nejmenovaný člen našeho týmu rozhodl, že pojedeme pěšinou, kde byl zákaz vjezdu cyklistům.
Říkal: „Je tu zákaz, aby tu nejezdilo tolik cyklistů.“ Nebyla to
tak úplně pravda, po několika desítkách metrů jsme museli
s kola sesednout a vzít ho na rameno. Když už jsme toto
udělali po několikáté, objevila se před námi křižovatka.
Mohli jsme pokračovat dál podél Dyje, anebo to vzít zkratkou, která měla trvat 20 minut do vesnice. V závorce bylo
napsáno strmá. Znovu se ozval člen týmu a řekl: „To jsou
Rakušani, oni to zveličují.“ Vzali jsme teda kola
na ramena a šli jsme. Nechápal jsem, kde se
vzala síla v některých členech, ale zkrátka jsem
jim nestačil. Všichni zůstali v údivu, když jsem i
já nahoře konstatoval, že ta zkratka byla blbost.
Jaké jsou tvé záliby?
Mým hlavním koníčkem je sport. Převážně
jízda na kole (horské i silniční) a pak je to běh.
To jsou dva hlavní, dále je to plavání a horská
turistika.
Co je tvým životním snem, co tvým životním zážitkem?
Snažit se držet se v kondici a mít rodinku nebo
aspoň manželku, která mě bude mít ráda. Životních zážitků mám hodně, ale zážitek, který mě postavil na nohy,
bylo, když jsem spadl z kola ne svým přičiněním.
A teď krátké dotazníkové odpovědi…
- oblíbená barva: ještě jsem nezjistil, jaká by to
mohla být
- oblíbené jídlo: Kuřecí řízek a hranolky, pizza
- oblíbená kniha: o období 2. světové války
- oblíbený film: Never back down
- oblíbená hudba: závisí na náladě
- oblíbený světec: sv. Vojtěch
- oblíbená osobnost: o. Michal Jadavan
http://dcm.doo.cz
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Křehká krása psaní a církevního silvestru
Zdravím vás všechny ze své poetické chvilky. Neděle večer, vůně pečících se perníčků,
teplý župánek, horká čokoláda, jazzová muzika znějící z reproduktorů a pohodlné
křeslo. Jediné co tuto překrásnou adventní atmosféru mírně narušuje, je psaní článku pro Jordyho. Omlouvám se. To ta předvánoční pohoda. Nabádá mě k, lidmi často
tak neoblíbené, upřímnosti. Ale, proč by mně, a vlastně nám všem, mělo být psaní na
obtíž? Skýtá nezměrné množství možností! Jednou z nich je například legální cestování v čase bez jakýchkoli obtíží!
2. 12. 2017 – 12:00 Nezapomeň vyžehlit šaty! 13:00 Dělej, už ti chladne polívka! Jeva! Tys mi nevyžehlila ty šaty! 14:30 Máš všechny věci na výzdobu? 15:00 Musíme
nabrat i Pavla! 15:05 Jo počkat, ještě ten Pavel! 15:30 Musí ten strom spadnout do
cesty zrovna teď? (a to bez nadsázky) 16:00 Sice o hodinu později, ale přece! Honem
sál vyzdobit! 16:30 Neměli jsme si tu výzdobu brát na starost! 16:31 Příště si výzdobu bere Karviná! 17:00 Všechny kožešiny pověšeny? Všechny kameny přilepeny?
Všechny rostliny zasazeny? 17:30 Ve jménu otce... A už se to rozjíždí! Mše svatá,
tanec, moderační vstupy, fotokoutek, skvělé jídlo, atraktivní mladí lidé, no prostě
vše, co patří k pravému, šťavnatému církevnímu silvestru, karvinského děkanátu!
Pozn. autora: Velkou zajímavostí je: vlastnost, cestovat v čase, dostal do vínku i církevní silvestr. Přenášíme se do pravěku. Né, my v něm doslova jsme! Bouří se v nás
krev, krev našich předků! Křupavé žebírka v nás oživují dávno zapomenutého ducha
pravěku. Whaa cítíš to? Všichni v paměti oživujeme bojový tanec! Jeho dunivý rytmus a hudba burácí celým Těrlickem, jistě proniká, až do dálného Místku! A nyní
opět, zdravím vás všechny, ze své poetické chvilky. Chtěla bych vám popřát, ať máte
taky možnost takovouto chvilku prožít. Nemyslím tu mou, s župánkem, ale tu krásnou, nezapomenutelnou chvilinku zakončení církevního roku, kterou, je možno zažít
pouze jeden jediný den v roce, jediný a jedinečný jako západ slunce jako rozpuk poupátka, jako TY!
No ok, už končím,
vypínám melancholickou hudbu.
Tak poetický Advent přeju, a věř
mi, psaní je krásné!

Aninka princezna
http://dcm.doo.cz
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Animátoři II
Když měl v pátek začínat
náš další společný víkend
jako obvykle večeří v sedm
večer, byla nás na faře asi
polovina. Divili jsme se,
kde jsou ostatní, ale nakonec většina z nich dorazila.
Všichni si dali pořádně na
čas a poslední opozdilci
přijížděli až kolem jedenácti večer. Víkend byl na téma evangelizace
a hned na začátku jsme si poslechli zajímavou přednášku od otce Jana o tom, co vlastně evangelizace je. V průběhu večera se pak
skoro každý z nás sdílel se svými evangelizačními zkušenostmi ve škole, doma, nebo
prostě v běžném životě. Do večerky nám pak
zbyl čas, kdy jsme si mohli povídat. Když
jsme šli spát my tři holky, které jsme obsadily první kupéčko od vchodu do střediskového vagónu, zažily jsme hned první večer
menší adrenalinový zážitek. Ze zásuvky, ve
které byl zapojený přímotop se najednou
začal valit kouř. Věděly jsme, že musíme
něco udělat, jinak shoří celý vagón. Běžet na
faru pro pomoc by trvalo moc dlouho. Ikdyž
jsme se bály, aby se něco nestalo, Market
vytáhla kabel ze zásuvky (teď už víme, že se
musí nejprve vypnout pojistky :D). Tím vlastně všem zachránila život a my jsme šly spát
na faru do krásně vytopené místnosti vedle
kaple. Nakonec jsem si nemohla stěžovat :).
Druhý den jsme měli mši, pak snídani a po ní
byla přednáška o dobrovolnictví v Tanzánii,
kterou měla krásná dobrovolnice Míša :).
Pomáhá v organizaci BEZ MÁMY, která se
stará o děti a sirotky ve vesničce Mahango.
Dozvěděli jsme se, jak vypadá jejich dobrovolnická práce, jak tam místní lidé žijí a mnohttp://dcm.doo.cz

ho dalších zajímavých
informací. Po přednášce
jsme šli vyrábět adventní
přáníčka, větvičky a péct
perníčky pro důchodce,
které jsme odpoledne
navštívili. Do domova
důchodců v Brušperku
jsme se pak vydali pěšky.
Tam jsme se rozdělili do
trojic, které pak šly na některý z pokojů. My
jsme měli na pokoji dvě babičky, které byly
moc fajn. Jedna sice už mohla jen ležet a
měli jsme problém jí rozumět, protože nemohla mluvit, myslím ale, že byla nadšená
z naší návštěvy, stejně jako všichni ostatní
důchodci. V rámci evangelizace jsme se
s nimi (nevím jak ostatní) dokonce i pomodlili. Bylo krásné vidět, jakou z nás mají radost. Někteří na prvním patře také hráli a
zpívali. Když jsme se vrátili na faru, měli jsme
večeři, po které byl opožděný odpolední klid
a pak jsme měli program ve shromažďovně –
scénky. Jako vždy jsme se dost nasmáli. Následovala adorace v kostele, při které už
téměř nikdo nevnímal :). Den jsme zakončili
oslavou nového církevního roku, neboli přípitkem a několika společnými tanci ve shromažďovně :). V neděli už jsme (kromě Vojtovy vsuvky o Světových dnech mládeže) jen
uklízeli, hodnotili a hlavně prožívali mši svatou. Po výborném obědě jsme se, i když neradi, museli zase rozloučit a vyrazit domů.
Na víkendech ve Staré Vsi mi vadí akorát to,
že vždycky moc rychle utečou. No… aspoň se
mám pořád na co těšit :).
Anežka
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Animák
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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.

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.

Večer mladých

17. 1.

Ostrava - biskupství

Mše svatá v 18hodin a pak následující Večer her—přijďte si zahrát vaše oblíbené hry. Začínáme mší svatou v 18 hodin.

Pouť do Taizé

28. 1. - 5. 2.

Taizé (Burgundsko)

Zveme všechny mladé na pouť do Taizé. Každoroční cestu započneme v neděli a v pondělí ráno se již probouzíme
do francouzské krajiny a do místa odpočinku. Taizé nás naladí svými pravidelnými modlitbami a programem a
my budeme moci vnímat více sami
sebe, odpočinout si a ztišit se. Přihlášky
na dcm@doo.cz nebo na tuto adresu
zašlete formulář ze stránek dcm.doo.cz

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
„Pane doktore, potřeboval bych
nový brejle.“
„Koukám. Tady jste u řezníka.“
Pán přijde do potravin a povídá: „Dobrý
den, dejte mi jeden jujce.“
„Pane, máte jistě na mysli džus.“
„Aaah, ano, samozřejmě. A ještě kilo
džablek.“

Jestli vám vadí kuřáci na ulicích, jděte do
hospody.
Tam se nekouří.
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi:
„Hele, nemáš dneska na půl dne čas?”
Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?”
„No já jen, že mám doma postavenej betlém a
chybí mi tam osel...”

“Pane doktore, čím víc užívám ty prášky,
tím mi je hůř.”
“A jaké prášky užíváte, dědo?”
“No ty nejlepší z reklamy: Persil a Ariel.”

Blondýna se před zrcadlem naklání doleva a doprava. A najednou se ozve hlas: „Moniko,
pojď dolů na oběd!“. A blondýna: „Aha, Monika!“
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