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Úvodní slůvko
Drazí mladí, na úvod bych vám všem
chtěl popřát za celý tým z DSM a DCM pokojný rok 2017. Věřím, že se budeme různě
potkávat, ať už ve Vsi, na biskupství nebo
dalších akcích pro mladé. Když se tak dívám
do kalendáře, těch příležitostí bude více než
dost.

Možná se někteří z vás chystají na
tradiční pouť do Táize, kde nás bratři budou
hostit nejen dobrým francouzským vínem
(někteří by mohli vyprávět J), ale hlavně
duchovně skrze společné typické modlitby a
zamyšlení. V únoru pak čeká na některé
ještě celostátní fórum mládeže v Olomouci,
kde i naše diecéze bude mít pár zástupců.
Přelom března a dubna jsou všichni mladí
zase zváni do Jeseníku, kde bude probíhat
tzv. BISCUP – setkání mladých s otcem biskupem. Protože Jeseník se nachází územně
na okraji naší diecéze, rozhodli jsme se toto
setkání protáhnout až do neděle. Pro celý
kraj, si myslím, by tato akce mohla být určitě obohacení a věřím, že každý z nás bude
chtít tím svým přispět. V polovině srpna
http://dcm.doo.cz

bude Olomouc zažívat invazi mladých z celé
republiky. „Nebojte se“ je nejen sloganem
tohohle setkání, ale i výzvou pro vás všechny, které by podobné megaakce spíše odrazovaly. Z osobní zkušenosti – měl jsem
k nim taky vždy spíše odpor, ale čím dál více
vnímám jejich význam a taky krásu. Mají
cosi do sebe. No a na závěr
prázdnin bude probíhat
tradiční rozlučka, která ale
bude okořeněna čímsi výjimečným. Totiž výročím 20
let od vzniku našeho střediska – připomínka toho, že
Bůh i přes lidské nedokonalosti tomuto místu a všem
lidem, kteří sem jezdí, žehná. Můžeme a máme Mu
být za co vděčni!!!
Mlaďoši, mějte se hezky a
budeme se na vás těšit,
nejen na jmenovaných akcích, ale všude jinde.
Ať vám Pán žehná,
o. Jan s týmem +
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Liturgický kalendář
Leden 2017
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.

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: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Žl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 Žalm: Žl 29(28) 2. čtení: Sk 10,34-38 Evangelium: Mt 3,13-17
1. čtení: Žid 1,1-6 Žalm: Žl 97 Evangelium: Mk 1,14-20
1. čtení: Žid 2,5-15 Žalm: Žl 8 Evangelium: Mk 1,21b-28
1. čtení: Žid 2,14-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mk 1,29-39
1. čtení: Žid 3,7-14 Žalm: Žl 95 Evangelium: Mk 1,40-45
1. čtení: Žid 4,1-5.11 Žalm: Žl 78 Evangelium: Mk 2,1-12
1. čtení: Žid 4,12-16 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 2,13-17
1. čtení: Iz 49,3.5-6 Žalm: Žl 40(39) 2. čtení: 1Kor 1,1-3 Evangelium: Jan 1,29-34
1. čtení: Žid 5,1-10 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 2,18-22
1. čtení: Žid 6,10-20 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mk 2,23-28
1. čtení: Žid 7,1-3.15-17 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 3,1-6
1. čtení: Žid 7,25-8,6 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 3,7-12
1. čtení: Žid 8,6-13 Žalm: Žl 85 Evangelium: Mk 3,13-19
1. čtení: Žid 9,2-3.11-14 Žalm: Žl 47 Evangelium: Mk 3,20-21
1. čtení: Iz 8,23b-9,3 Žalm: Žl 27(26) 2. čtení: 1Kor 1,10-13.17 Evangelium: Mt 4,12-

7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23
23.1. 1. čtení: Žid 9,15.24-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mk 3,22-30
24.1. 1. čtení: Žid 10,1-10 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 3,31-35
25.1. 1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22) Žalm: Žl 117(116) Evangelium: Mk 16,15-18
26.1. 1. čtení: Žid 10,19-25 Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 4,21-25
27.1. 1. čtení: Žid 10,32-39 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mk 4,26-34
28.1. 1. čtení: Žid 11,1-2.8-19 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mk 4,35-41
29.1. 1. čtení: Sof 2,3;3,12-13 Žalm: Žl 146(145) 2. čtení: 1Kor 1,26-31
Evangelium: Mt 5,1-12a
30.1. 1. čtení: Žid 11,32-40 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mk 5,1-20
31.1. 1. čtení: Žid 12,1-4 Žalm: Žl 22 Evangelium: Mk 5,21-43
Zdroj: katolik.cz

Svátky a slavnosti LEDEN 2017
1.1.
3.1.

Slavnost Matky Boží
6.1.
Panny Marie
8.1.
Nejsvětější jméno Ježíš 18.1.

http://dcm.doo.cz

Slavnost Zjevení Páně
Svátek Křtu Páně
Panna Maria, Matka

25.1.

jednoty křesťanů
Svátek Obrácení
svatého Pavla
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PROMLUVA SV. OTCE...

Trpělivě snášet protivné lidi
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra dne 16. 11. 2016
Drazí bratři a sestry,
dobrý den!
Dnešní katechezi věnujeme jednomu skutku
milosrdenství, který
všichni velmi dobře známe, ale možná nepraktikujeme, jak bychom
měli, totiž trpělivému
snášení protivných lidí.
Všichni jsme velmi dobří
při identifikaci toho, kdo
může být otravný. Stává
se to, když někoho potkáme na ulici nebo
když obdržíme nějaký telefonát... Hned
si pomyslíme: „Jak dlouho zas budu
muset poslouchat reptání, klevety, požadavky či holedbání dotyčného?“ Někdy se stává, že protivní lidé jsou mezi
těmi, kdo jsou nám nejblíže: i mezi příbuznými se vždycky někdo najde, nechybějí v zaměstnání, ba ani ve volném čase. Co máme dělat s protivnými lidmi?
Často jsme však druhým protivní také
my... Proč bylo mezi skutky milosrdenství zařazeno také trpělivé snášení protivných lidí?
V Bibli vidíme, že sám Bůh musí užívat
milosrdenství, aby snášel reptání svého
lidu. Například v knize Exodus se lid prohttp://dcm.doo.cz

jevuje opravdu nesnesitelně. Nejprve
naříká, že otročí v Egyptě, a Bůh jej vysvobodí; potom reptá na poušti, protože
nemá, co jíst (srov. Ex 16,3), a Bůh sesílá
křepelky a manu (srov.Ex 16, 13-16), ale
reptání neustalo. Mojžíš byl prostředníkem mezi Bohem a lidem a občas také
jeho Pán shledal protivným. Bůh však
měl trpělivost a tak naučil Mojžíše i lid
také této podstatné dimenzi víry.
Bezděčně se tedy vynořuje první otázka:
Zpytujeme někdy svoje svědomí, abychom viděli, zda také my nejsme druhým protivní? Je snadné ukázat prstem
na vady a nedostatky druhých, ale musíme se naučit vciťovat se do druhých.
4
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Pohleďme především na Ježíše. Kolik trpělivosti musel mít během tří let svého
veřejného života! Jednou, když byl se
svými učedníky na cestách, zastavila jej
matka Jakuba a Jana a řekla mu: „Poruč,
aby tito dva moji synové zasedli jeden po
tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém
království“ (Mt 20,21). Maminka lobbovala za svoje děti, ale byla to maminka...
Také z této situace si Ježíš bere podnět k
jednomu zásadnímu poučení: Jeho království není království moci, není královstvím slávy tak jako ta pozemská, nýbrž
královstvím služby a darování se druhým.
Ježíš vždycky učí jít k tomu podstatnému,
hledět dál a zodpovědně se ujímat vlastního poslání. Mohli bychom zde najít odkaz na další dva skutky duchovního milosrdenství: napomínat hříšníky a učit neznalé. Pomysleme na možné přijetí velkého závazku, kterým je pomáhání lidem k
růstu ve víře a v životě. Myslím například
na katechety, mezi nimiž jsou mnohé
maminky a četné řeholnice, které věnují
čas vyučování dětí základním prvkům
víry. Kolik jen námahy to stojí, když
zejména děti by si raději hrály nežli se
učily katechismu!

podstatné, je zásadní zvláště v naší době,
která, jak se zdá, ztratila orientaci a sleduje pouze krátkodechá uspokojení. Učit
objevovat to, co od nás chce Pán, a jak na
to můžeme odpovídat, znamená vydávat
se na cestu růstu ve svém vlastním povolání, na cestu pravé radosti. Ježíšova slova určená matce Jakuba a Jana a potom
všem učedníkům ukazují, jak se vyhýbat
závisti, ambicím, lichocením a pokušením, která neustále číhají i mezi námi
křesťany. Požadavek radit, napomínat a
učit nás nemá vést k pocitu nadřazenosti
ve vztahu k druhým, ale především nás
zavazuje, abychom šli do sebe a ověřovali
si, zda jsme koherentní vzhledem k tomu,
co žádáme od druhých. Nezapomínejme
na Ježíšova slova: „Jak to, že vidíš třísku v
oku svého bratra, ale trám ve vlastním
oku nepozoruješ?“ (Lk 6,41). Duch svatý
Doprovázet při hledání podstatného je
krásné a důležité, protože nám to umož- ať nám pomáhá, abychom byli trpěliví ve
snášení druhých a pokorní a jednoduší,
ňuje zakoušet a sdílet radost ze smyslu
života. Často se nám stává, že potkáváme když udílíme rady.
lidi, kteří lpí na povrchních, pomíjivých a
banálních věcech. Někdy proto, že nepoPřeložil Milan Glaser
tkali někoho, kdo by je stimuloval, aby
Zdroj:http://www.radiovaticana.cz/
hledali něco jiného a vážili si pravých poclanek.php4?id=24738 k 14. 12. 2016
kladů. Vyučovat někoho, aby hleděl na
http://dcm.doo.cz
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Animátorský víkend II.
V pátek 25.11. 2016 jsme se opět
setkali ve Staré Vsi, abychom spolu prožili víkend na téma evangelizace. Po
společné večeři jsme se přesunuli do
shromažďovny a povídali si, jak probíhalo naše setkání s knězi v našich farnostech, což byl náš animátorský domácí úkol. Poté jsme si poslechli přednášku o. Jana o evangelizaci a zakončili den
modlitbou za různé země ve světě.
V sobotu ráno, po dobré snídani, jsme
se trochu rozhýbali při hře na slepou
bábu. Pak nás čekala skvělá
přednáška o Tanzánii, kde
nám bylo sděleno hodně
zajímavých věcí o činnosti
organizace Bez mámy, pomáhající tamním dětem, které přišly o domov. Poté následovala přednáška o společenství. Na závěr jsme ve
skupinkách vymýšleli program na spolčo pro různé
věkové kategorie.
Odpoledne byl čas si trochu odpočinout, popovídat si s týmáky a po-

http://dcm.doo.cz

tom se i trochu protáhnout při práci.
Pak nastala příprava na slavení církevního silvestru. Rozdělili jsme se
do dvou skupin. Jedna vyrazila do Těrlicka a druhá do
Místku. Těžko říct, která skupinka se bavila lépe. Pro obě
to byl totiž nádherně strávený večer ve skvělém společenství lidí. Tančilo se až do
půlnoci, kdy jsme vstoupili
do nového Církevního roku
modlitbou.
V neděli, po snídani,
jsme zavzpomínali na prožité dny celostátního setkání ve Žďáru a dozvěděli se
více o chystaném setkání v Olomouci.
Jako vždy, přišlo nakonec zhodnocení
celého víkendu. Byl prostě skvělý. Velký
dík patří všem týmákům a otci Janovi
za jeho přípravu. Vše bylo dovršeno
prožitkem první adventní mše svaté
s farností a chutným obědem. Pak jen
rozloučení se a odjezd do svých drahých domovů.
Noemi Svobodová
6
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Animátorský víkend I.
Kdo by to byl řekl, že piškvorky nejsou jen hra pro dva, ale rovnou pro celou
skupinu až třiceti lidí. A že to je skvělá hra
na připomenutí si, co je to vlastně tým. Že je
to nějaký kolektiv. Nějaká skupina. Nějaké
společenství.
A právě společenství bylo jedním z
témat prodiskutovaných na našem druhém
animátorském víkendu. Spolu s tím jsme
prodrbali také volný čas a jeho případný
nedostatek
v našich
životech.
Hlavním
bodem diskuse pak byla katecheze vedená o.
Markem Večerkem na téma liturgie. Bohužel

však musím přiznat,
že ač to
byla přednáška převelice jímavá a poučná, většina
osazenstva
působila
jaksi dost
"použitým"
dojmem.
Nebyla to
však jejich
vina, tu s
plnou zodpovědností na svých ramenou nesli Týmáčci
neboť nám přichystali moc krásnou noční
zážitkovku, která byla fakt totálně parádní,
pomineme-li to, že z větší části jsme se táhli
vzorovým bahnem po několika rozoraných
polích.
Tak či onak, bláto jsme okopali, na
druhý den jsme se krásně dospali a pokud
můžu mluvit za všechny zúčastněné, byla to
paráda a moc jsme si to užili. Jen víc takových akcí. ;)
Adéla Macečková

Upozorňujeme všechny členy spolku ANIMA IUVENTUTIS, z. s. že
je potřeba do konce února 2017 uhradit členský příspěvek 40Kč
na rok 2017. Stejně tak nabízíme možnost stát
se členy našeho sdružení všem těm, kteří ještě nejsou. Z členství
plynou výhody, zejména v nižších cenách za účast na akcích, víkendovkách a táborech pořádaných sdružením AI.
http://dcm.doo.cz
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Adventní noční bdění - Frýdek horní
Z noci 2. na 3. prosince se konalo
tradiční adventní noční bdění. Letošní téma
znělo: „Připrav se na zázrak“. Tentokrát se
tato akce udála na faře a v kostele malé
vesnice jménem Dobratice.
Oficiálně program začal v 19 hodin
úvodní scénkou v kostele. Poté jsme se vrátili na faru, kde se každý představil, abychom se mezi sebou trochu seznámili. Následovala hra „koulovačka“ a po ní pauza,
během které se mohli účastníci i animátoři
občerstvit skvělou zeleninovou polévkou.
Po vynikající večeři nás navštívil o. Mirek
Jesel, farář z farnosti Morávka, a snažil se
nám vysvětlit podstatu adventu a význam
slova zázrak. Katecheze trvala zhruba hodinu a poté byl prostor na otázky k tomuto
tématu.
Dalším bodem v dobře propracovaném programu byla venkovní hra, jejímž
cílem bylo vyluštit šifru, ve které byl schován důležitý vzkaz. V této hře jsme byli rozděleni do dvou skupin. Na začátku nikdo
z nás moc hru nepochopil, a tak všichni byli
trochu zmatení. Nakonec se nám ale podařilo vyluštit šifru, jejíž poselství bylo, že máme
svůj život darovat Bohu a čekat na Něj jako
Maria, která ne vždy chápala Jeho vůli, ale
udělala dobře, že Mu důvěřovala.

Samozřejmě, že byl
čas i na občerstvení a rozhovor s přáteli.
Bylo pro nás
připravené
bohaté pohoštění, kde nechyběly nejrůznější buchty a
čaj. Následovaly workshopy: pár účastníků šlo do kostela
na chvály, velká část se zúčastnila tvořivého
workshopu a někteří se též zapojili do diskuzního workshopu s o. Františkem.
Prošli jsme i tzv. cestou tmy, při které
nás animátoři vedli za ruku potmě přes Dobratice a během jednotlivých zastavení jsme
se měli zamyslet, co je v našem životě tma a
tu odevzdat Bohu a přijmout Ho jako světlo
svého života. Vyústěním byla adorace
v kostele s krásnými písněmi, jejichž texty
mě velmi uklidnily a dodaly mi sílu dál pokračovat v cestě za Ježíšem.
Z adorace jsme se na faru vrátili ve tři
hodiny ráno. Někteří už byli dost unavení,
jiní si ještě povídali a snědli malou svačinku.
Až do sedmi ráno se v kostele po půlhodinách střídaly tzv. adorační služby. Také byla
možnost jít se aspoň trochu vyspat.
Toto noční bdění končilo mší svatou
v kostele spolu s farníky z Dobratic a snídaní.
Bylo to skvělé ztišení a uvědomění si pravého smyslu Vánoc. Jako vždy, ani tentokrát
animátoři v přípravě programu nezklamali!:)
Renata Šamajová

http://dcm.doo.cz
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Církevní silvestr Těrlicko
Dne 26. listopadu 2016 se uskutečnil v Těrlicku církevní silvestr na téma
„Plesejte Bohu všechny země.“ Tento
církevní silvestr byl převážně pro mládež
z karvinského děkanátu, ale oslavit ho
přijeli mládežníci i z větších dálek. Nechyběla ani polovina účastníků animátorské-

mi, Italem a
spoustou
jiných
národností pod
jednou střechou.
Účastníci
mohli
v
bufetu
ochutnat
speciality téměř z celého světa.
Po celý večer se tancovalo a veselilo. Nechyběla ani scénka bratrů Svěchových s Hugem.
Na závěr byla modlitba za celý
svět, každého z nás a nadcházející církevho kurzu, kteří již tradičně navštěvují náš ní rok.
církevní silvestr. Celkem nás bylo až 130.
Grepa Giovanni Paolo
Začali jsme mší svatou, kterou celebroval P. David Tyleček, který je novým
kaplanem pro mládež děkanátu Karviná a
také novým Havířovským kaplanem.
Všichni měli možnost přijít jako
zástupci nějaké země a letos tuto možnost mnoho mladých využilo. Mohli jsme
být společně s Židem, Němcem, Japonka-

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.

Silvestr na středisku
30. 12. - 1. 1. 2017
Stará Ves n/O.
Silvestr s lidmi, kteří jej přijeli prožít na středisko je vždy výjimečný. Přihlaste se a zakuste chvíle modlitby, výletů, scének a her. To vše bude
ještě podníceno atmosférou Staré Vsi.

XI. Střediskový ples
7. 1. 2017
Stará Ves n/O.
Již tradiční ples v ZŠ Stará Ves, kde tradičně proběhne scénka, tombola
i skvělá nálada. S možností přespat do dalšího dne. Neváhejte a pojďte
se pozdravit s příteli při vašich tanečních kreacích.

Taizé
28. 1. - 6. 2. 2017
Ostrava->Taizé, Francie
Ještě máme místa , abys s námi prožil pouť do burgundské Taizé, místa
kde br. Roger založil ekumenickou komunitu bratří. Zde s námi zažiješ
odpočinek, modlitbu, duchovní naplnění i sekání se s cizinci. Přihlas se
na dcm.doo.cz nebo si napiš na dcm@doo.cz o přihlášku.
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
Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou
obezitou žije déle než muž, který se o tom
zmíní.
Povídá ohleduplně lékař pacientovi: "Vím,
že jste člověk odvážný, a proto před vámi
není potřeba nic tajit: Od zítřka musíte nastoupit do práce!"
Věštkyně: " Mladý muži, máte štěstí. Nikdy nebudete vědět , co je to nemoc.
"To jste mě , paní , nepotěšila . Již třetím rokem
studuji medicínu.

Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik, ale mně je to jedno.

Právě mě předběhla myš.
Na D1
Není důležité, jak to vypadá
zvenku, ale záleží na tom, co je
uvnitř. Platí to o lidech ale
hlavně o ledničkách.
„Vy jste dvojčata?“ „Proč myslíte?“ „Že vás maminka oblékla
stejně, jste sladcí.“ „Vystupte
si a připravte si řidičský a technický průkaz!

"“Jaký to musí být otřesný zážitek: spatřit divočáka, střelit a zabít ho. "

"“Znám zážitek mnohem otřesnější: spatřit divočáka, vystřelit... a netrefit ho. "
Lékařský výzkum dnes dosáhl takových pokroků, že i na zdravém člověku něco najdou.
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