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Úvodní slovo ředitele DCM
Milí přátelé,

nad přírodou a zároveň k rozjímání
nad Božími věcmi.
Úspěšně jsme započali nový ročník
kurzu animátorů, tentokráte ve dvou
souběžných skupinách. Letošní zájem
mladých o formaci v rámci kurzu animátorů byl velký, díky Bohu za takové požehnání. Jistě přinesou tito mladí skrze
svou vytrvalost velké plody do svých
farností. Srdečně vás zvu na Noční bdění do Bruntálu na konci měsíce října.
Chceme být s Marii u Ježíše, modlit se
k Bohu a vyprosit potřebné milosti
pro živou víru v roce víry nejen
pro bruntálský děkanát. Je také zapotřebí připravit toto místo na diecézní
setkání mladých, které se bude právě
zde konat příští rok v březnu. Nezapomeňme na modlitby za zemřelé a návštěvu
svých
příbuzných a
známých
odpočívajících
v pokoji
na hřbitovech.
Sami nevíme, kdy nás Pán jednou povolá, a kdy budeme potřebovat modlitbu
za spásu své duše. Na začátku listopadu
vás zvu na Tvořivý víkend. Můžete zakusit nové praktiky v umění a přípravě
různých věcí. Poslední listopadový víkend bude patřit tanečníkům a zájemcům o tento způsob pohybu J - Taneční
víkend. Vezmi kamaráda, kamarádku
a přijeďte prožít pěkný společenský
víkend. Možná se v rímci tohoto víkendu pojedeme podívat na nějaký Církevní
silvestr a zkusíme si taneční kroky, které
jsme se naučili.

Jednou při snídani se Sob (týmák) zamýšlel nad tím, proč minulý měsíc říjen
nese zrovna takový název. Měsíc říjen je
odvozen od říje vysoké lesní zvěře, jelenů, srn apod. Celá boží příroda se nám
pěkně barví. Podzim doslova maluje
krásu listí. V této perspektivě jsem zahlédl stádo srn s jelenem.
Nově jsem si uvědomil, jak všechno
má svůj rytmus a řád. Jak Boží čas
ve stvoření plyne. V měsíci říjnu je nutno také připomenout větší zastavení
s Pannou Marii skrze růženec. Jde o
základní rozjímavou modlitbu. Rozjímáme při ní momenty ze života Ježíše Krista. Každá modlitba nás stále noří
do přítomné komunikace s Marii
a s Ježíšem.
Podobný řád můžeme spatřovat také
v době padajícího listí. Příroda se
připravuje na zimu. Stromy se zbavují
pro ně již nepotřebných listí. Kořeny,
kmeny i větve mohutní a povrch obrňují
proti sněhu a mrazu. I toto znamení
nám může přinášet sílu, povzbuzení
pro zbavování se nepotřebných věcí,
odvaha k nelpění na „blbostech“ a obrnění se proti materiálním žádostem,
pýše, proti zlému. Dnešní doba je charakteristická touhou mít všechno ihned.
Tlak a rychlost mediálních přenašečů
nás vytrhují z řádu stvoření a krásy přírody. Příroda si vždy určuje čas květů
a padání listí. Také reprodukce zvířat,
či krásy stvoření člověka, je vždy tajemstvím a darem Stvořitele. Na to nikdy
nezapomínejme a mějme úctu k těmto
momentům! A právě takový růženec Ať vám Pán žehná a Marie chrání!
skrze přírodu člověka vede k žasnutí
+ o. Kamil
http://dcm.doo.cz
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1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 Žalm: Žl 24(23) 2. čteni: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
1. čtení: Mdr 3,1-9 Žalm: Žl 116 2. čteni: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
1. čtení: Flp 1,18b-26 Žalm: Žl 42 Evangelium: Lk 14,1.7-11
1. čtení: Dt 6,2-6 Žalm: Žl 18(17) 2. čteni: Zid 7,23-28
Evangelium: Mk 12,28b-34
1. čtení: Flp 2,1-4 Žalm: Žl 131 Evangelium: Lk 14,12-14
1. čtení: Flp 2,5-11 Žalm: Žl 22 Evangelium: Lk 14,15-24
1. čtení: Flp 2,12-18 Žalm: Žl 27 Evangelium: Lk 14,25-33
1. čtení: Flp 3,3-8a Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 15,1-10
1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12 Žalm: Žl 46 2. čteni: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
1. čtení: Flp 4,10-19 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 16,9-15
1. čtení: 1Kral 17,10-16 Žalm: Žl 146(145) 2. čteni: Zid 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
1. čtení: Tit 1,1-9 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 17,1-6
1. čtení: Kol 3,12-17 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 25,31-46
1. čtení: Tit 3,1-7 Žalm: Žl 23 Evangelium: Lk 17,11-19
1. čtení: Flm 7-20 Žalm: Žl 146 Evangelium: Lk 17,20-25
1. čtení: 2Jan 4-9 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 17,26-37
1. čtení: 3Jan 5-8 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 18,1-8
1. čtení: Dan 12,1-3 Žalm: Žl 16(15) 2. čteni: Zid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 13,24-32
1. čtení: Zj 1,1-4;2,1-5a Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 18,35-43
1. čtení: Zj 3,1-6.14-22 Žalm: Žl 15 Evangelium: Lk 19,1-10
1. čtení: Zj 4,1-11 Žalm: Žl 150 Evangelium: Lk 19,11-28
1. čtení: Zj 5,1-10 Žalm: Žl 149 Evangelium: Lk 19,41-44
1. čtení: Zj 10,8-11 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 19,45-48
1. čtení: Zj 11,4-12 Žalm: Žl 144 Evangelium: Lk 20,27-40
1. čtení: Dan 7,13-14 Žalm:Žl 93(92) 2. čteni: Zj 1,5-8
Evangelium: Jan 18,33b-37
1. čtení: Zj 14,1-3.4b-5 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 21,1-4
1. čtení: Zj 14,14-20 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 21,5-11
1. čtení: Zj 15,1-4 Žalm: 98 Evangelium: Lk 21,12-19
1. čtení: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Žalm: Žl 100
Evangelium: Lk 21,20-28
1. čtení: Rim 10,9-18 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Mt 4,18-22
www.katolik.cz

http://dcm.doo.cz
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Personality - rozloučili jsme se
Bc. Václav Kučera
● 23.6.1985 - příchod na svět
● 1.9.2009 - nástup na DSM
● CSM 2012 - Vasil Vazbič
● 31.8.2012 - odchod z DSM
● 1.9.2012 - new life in Brno

1) Jak bys po zkušenostech na středisku definoval slovo „týmák“?
Kluk pro všechno. :) Člověk, který má být oporou, povzbuzením i příkladem
pro druhé a zároveň se nebojí chytit žádné práce. Tím nechci říct, že jsem tímto
byl.
2) Co jsi na DSM dělal nejraději?
Jak kdy. Hodně mě bavily různé scénky a skopičiny, kterých je na středisku třeba,
jindy některé manuální práce, když to šlo, rád jsem se zavřel ve své komnatě
s dobrou knihou, ale nejraději jsem potkával skvělé lidi, kteří na středisko přijížděli.
3) Která akce se Ti vryla nejhlouběji do srdce a proč?
Asi evangelizace v pohraničí. Protože jsme tam měli skvělou partu s animátory
a uplatňovali jsme Benediktovo heslo „modli se a pracuj.“ Kde jinde se vám
poštěstí, že pracujete se skvělými lidmi na obnově hřbitova a paralelně ve vedlejším kostele běží adorace a vy víte, že na ní již brzo někoho vystřídáte? Prostě nádhera!
4) A co jsi dělal na DSM s největším odporem?
Hodně mě nebavilo čištění půdy kostela - spousta prachu a zima. Dalo mi zabrat
pověsit Pannu Marii a pak ji pověsit ještě jednou, jelikož měla být kousek vedle.
Na druhou stranu bych řekl, že jsem si s Pannou Marií nebyl nikdy tak blízko,
jako když jsem ji tam objímal. Taky mě nebavila příprava jednoho typu programu,
ale kterého, to si nechám pro sebe. ;)

http://dcm.doo.cz
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5) Vzpomeneš si na nějakou legrační historku z Tvého působení na DSM?
Toho bylo tolik, že si teď na nic asi nevzpomenu (kdo mě znají, chápou). :-D Něco
strašně vtipného se ale událo o mých prvních Velikonocích na středisku. Pamatuju
si, že jsme se smáli, až jsme se za břicha popadali. Ale čemu, to ví asi jen Pán Bůh
(a Katka Vláčilovic).
6) Co bys na středisku změnil?
Těžko říct, asi jsem ovlivněn tím, že se mi na středisku moc líbilo, a tak nevidím
něco, co třeba vidí někdo zvenčí.
7) Jak Tě služba na středisku změnila?
Doufám, že k lepšímu. J Snad jsem porostl ve své víře a snad taky déle odolávám,
než se na někoho naštvu. Ale celkově, to nechť posoudí jiní.
8) Co chceš dělat po odchodu z DSM (práce/studium/…) nebo už ses někde uchytil?
Zatím jsem se přestěhoval do Brna a hledám si tady práci. Chtěl bych dělat něco
v oboru (elektrotechnika, automatizace), nebo aspoň něco, co se mému oboru
blíží. Ale uvidíme, cesty Páně jsou nevyzpytatelné. ;)

Vašo, díky!

http://dcm.doo.cz
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Personality - nová tvář týmu DSM
Bc. Jakub Štefela
● 9.2.1988 - příchod na svět
● Květen 2012 - konec na UP

v Olomouci
● 1.9.2012 - příchod na DSM

1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se v krátkosti
představit?
Tak já se tedy představím. Jmenuji se Jakub Štefela, jsem ze Zátoru – pro ty co
neví, kde to je, tak to je přesně mezi Krnovem a Bruntálem. A taky je to stejně
daleko do Ostravy jak do Olomouce. Dá se tedy říct, že jsme takový střed světa
nebo aspoň ČR. Přinejmenším alespoň Moravy a Slezska:-). Proto, abych se nehnul
ze středu, tak jsem odešel na Středisko:-) Baví mě všeobecně sport (jak pasivně
tak aktivně), především fotbal. Vždycky mě také bavila geografie a historie. Celkem se zajímám i o filmy.
2) Jak ses dostal na DSM do Staré Vsi?
Poněkud zajímavě. Před svým nástupem jsem byl ve Vsi všehovšudy dvakrát.
Na Diecézku na BiGy mě spolu s dalšími, co jsme tam z Krnovského děkanátu společně byli, oslovil o. Kamil, zdali by někdo z nás neměl zájem jít dělat týmáka
do Vsi. Z hecu, aniž bych to myslel vůbec vážně, jsem řekl, že já tedy jo, že budu
mít stejně po škole a nabídka práce se ke mně nepohrne. No, a za necelý měsíc mi
zvonil mobil a na něm neznámé číslo. Napoprvé jsem to nevzal, ale asi o dva dny
později už jo. Na druhé straně se ozval o. Kamil, jestli stále platí můj zájem jít
do Vsi:-). Tak jsem se mu omluvil, že jsem si dělal jenom srandu, že jsem nemluvil
tak úplně vážně. Ale o. Kamil mi dal čas na rozmyšlenou (asi týden), kdybych si
to náhodou chtěl rozmyslet. A jak to bylo dál, si můžete domyslet sami...:-)
3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal?
Znáte film Adamova jablka?:-) Ne, sranda... Asi k ničemu, s čím jsem se dosud
setkal. Nejblíže to má asi k partě vysokoškoláků, která se společně rozhodla bydlet, protože nechce bydlet na kolejích (ve vlaku:-) ). Akorát máme nějaké úkoly
a pro jejich plnění na nás dohlíží jeden řídící:-) Protože atmosféra ve Vsi je velmi
přátelská.
http://dcm.doo.cz
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4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny?
Dá se říct, že jsem přebral úkoly po Vaškovi (manuální práce venku i vevnitř). Také
jsem po něm zdědil jeho rajón pro páteční úklid (spodní koupelny a záchody).
Po Kači plním roli fotografa. Při akcích se většinou věnuju hrám a sportům.
Ale už mám za sebou také jednu katechezi:-)
5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích?
Asi to, že jsou všichni úplně normální. Jelikož jsem se celý život pohyboval spíše
mezi nevěřícími lidmi a měl především nevěřící kamarády, tak jsem měl trochu
strach z toho, že bych třeba nezapadnul. Ale myslím, že je všechno OK.
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce)
Takže... Do páté třídy jsem chodil na základku u nás v Zátoru. Potom jsem přešel
na osmiletý gympl do Krnova. Jenže po kvartě jsem odešel na Mendlák do Opavy,
protože se mi otevřela možnost hrát za Opavu fotbal (tak jsem zároveň změnil
školu). S mými fotbalovými kvalitami to ale nebylo natolik horké, abych se jim
mohl život. V Opavě jsem odmaturoval a dostal se na Univerzitu Palackého
do Olomouce na obor Mezinárodní rozvojová studia. Mám po magisterských státnicích, ale jaksi se mi nepodařilo v termínu dopsat diplomku, takže jsem momentálně stále studentem a čekatelem obhajoby DP:-)
7) Můžeš nám říci něco o své rodině?
Rodinu mám poněkud velkou a rozvětvenou do všech možných koutů Střední
Evropy. Mám sice „pouze“ dvě sestry, ale přes 30 bratranců a sestřenic, protože
taťka pochází z 11 sourozenců. Teprve loni jsem poprvé viděl některé z nich,
kteří žijí na Slovensku. Kus rodiny máme také v Polsku (druhá babička je Polka)
a část v Německu. Největší procento ale žije v Zátoru, takže té části, kde žijeme,
by se klidně mohl říkat Štefelov. Ještě bych zmínil mého bratrance (z mamčiny
strany), který krom toho, že je věřící a také u nás ministruje (ministroval), je velmi
dobrý fotbalista a má nakročeno k tomu, aby to někam daleko dotáhl. O prázdninách totiž přestoupil z Opavy do Slovanu Liberec. Původně měl nastoupit do juniorského týmu, ale už minulý týden začal trénovat s A-týmem Liberce (se Štajnerem aspol. – pro ty, co se orientují).
8) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol?
To snad ani ne. Rád bych napsal něco vtipného, ale asi fakt si na nic nevzpomenu.

Kubo, drž se!
http://dcm.doo.cz
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Prožili jsme

PoŽďárský
výsadek
Předposlední zářijový víkend se na
DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí konalo
požďárské setkání nazvané PoŽďárský
výsadek. Atmosféra byla opravdu téměř
jako ve Žďáru, po příjezdu se všichni
účastníci museli zaregistrovat na centrální recepci, kde obdrželi sadu propagačních materiálů nejmenované sociální
sítě a na ruku dostali náramek (jen škoda, že náramky nebyly růžové). Na úvod
sobotního programu jsme se všichni
sešli venku a společně si zazpívali hymnu „Kéž poznají nás po ovoci“ (poznámka autora: konečně jsem se
naučil choreografii). Následoval přednáškový blok ve shromažďovně. Na
úvod si pro nás Soňa připravila prezentaci o historii setkání. Následovala svědectví týmáků, kteří se s námi podělili o
své zážitky ze Žďáru. Hlavním hostem
dopoledního programu byl otec Radim
Zielonka, který si pro nás připravil katechezi o tom, co dále s ovoci (Ducha
Svatého), které jsme získali ve Žďáru.
Ještě před obědem jsme se přesunuli na
hřiště, kde jsme si zahráli známou hru
Hutututu v mnoha modifikacích. Po této
náročné sportovní aktivitě se všichni
s chutí pustili do připraveného oběda,
který se stejně jako ve Žďáru podával na
plastových talířích. Ve žďárském stylu
byly také odpolední aktivity, na výběr
totiž bylo mezi sportem, brigádami pro
farnost a výtvarnými dílnami. Po skončení odpolední siesty jsme se shromážhttp://dcm.doo.cz

dili v kostele, odkud jsme se vydali na
cestu světla (jde o pobožnost, která
vychází z křížové cesty a rozjímá se při
ní o Kristově vzkříšení. Po návratu pak
byla mše svatá, při niž byl hlavním celebrantem otec Vítek Zatloukal. Následovala večeře a po ní večerní volný
program. Myslím, že jsme si Výsadek
všichni pořádně užili a zavzpomínali jak
na krásné chvíle ve Žďáru, tak i na ostatní prázdninové akce. Velké díky patří
týmákům i všem ostatním, kteří přiložili
ruku k dílu a připravili pro nás tuto akci.
Vojta
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ROK VÍRY
Porta Fidei - apoštolský list
Benedikta XVI.
1. Brána k víře (srov. Sk 14, 27), jež
uvádí do života ve společenství s Bohem
a umožňuje vstup do jeho církve, je pro
nás vždy otevřena. Překročit její práh
lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo a
srdce se nechá přetvářet proměňující
milostí. Vstoupit do této brány znamená vydat se na cestu, která trvá po celý
život. Tato cesta začíná křtem (srov. Řím
6, 4), díky němuž smíme Boha nazývat
Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt
projdeme do věčného života. Ten je
plodem zmrtvýchvstání Pána Ježíše,
který chtěl darem svého Svatého Ducha
přivést všechny ty, kdo v něj uvěří, do
své slávy (srov. Jan 17, 22). Vyznávat
víru v Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého – znamená věřit v jednoho Boha,
který je láska (srov. 1 Jan 4, 8): Otce,
jenž v plnosti času poslal svého Syna
pro naši spásu, v Ježíše Krista, jenž v
tajemství své smrti a zmrtvýchvstání
vykoupil svět, a v Ducha Svatého, jenž
po staletí vede církev v očekávání slavného Pánova návratu.
2. Již od samého začátku své služby
jsem jako nástupce svatého Petra mluvil
o nutnosti znovu objevit cestu víry a s
novou intenzitou ukazovat radost a
nadšení ze setkání s Kristem. V homilii
během mše svaté při zahájení svého
pontifikátu jsem řekl: „Celá církev a
pastýři v ní se musí jako Kristus vydat na
cestu, aby vyvedli lidi z pouště na místo
života, k přátelství s Božím Synem, k
tomu, který dává život, a to život v plhttp://dcm.doo.cz

nosti.“1 Často se stává, že křesťané mají
větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu
života společnosti. Ve skutečnosti však
už tento předpoklad nejen že není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán.2 V minulosti bylo patrné jednotící
tkanivo kultury, obecně přijímané jako
odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných
ctností. Dnes se však zdá, že ve značné
části společnosti už tomu tak není. Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí.
3. Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila
svou chuť a světlo zůstalo skryto (srov.
Mt 5, 13–16). Tak jako samařská žena
mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu
vydat se ke studni a slyšet Ježíše, který
nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali
živou vodu vyvěrající z jeho pramene
(srov. Jan 4, 14). Musíme znovu objevit
chuť nechat se krmit Božím slovem,
věrně předávaným v církvi, a chlebem
života, nabídnutým jako pokrm jeho
učedníkům (srov. Jan 6, 51). Ježíšovo
učení skutečně zaznívá i dnes se stejnou
intenzitou: „Neusilujte o pokrm, který
pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k
věčnému životu“ (Jan 6, 27). Otázku,
kterou tehdy Ježíšovi kladli jeho posluchači, vznášíme i dnes: „Co máme dělat,
abychom konali skutky Boží?“ (Jan 6,
28). A známe také Ježíšovu odpověď:
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho,
koho on poslal“ (Jan 6, 29). Víra v Ježíše
Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy.
(Pokračování na stránce 10)
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4. Ve světle všech těchto skutečností
jsem se rozhodl vyhlásit Rok víry. Začne
11. října 2012, u příležitosti padesátého
výročí zahájení II. vatikánského koncilu,
a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále,
24. listopadu 2013. Na datum jeho začátku, 11. říjen 2012, zároveň připadá
dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. Byl vyhlášen mým předchůdcem blahoslaveným Janem Pavlem
II.,3 aby všem věřícím ukazoval sílu a
krásu víry. Tento dokument, skutečný
plod II. vatikánského koncilu, si vyžádala
mimořádná Synoda biskupů v roce 1985
jako nástroj ve službě katechezi4 a byl
připraven ve spolupráci se všemi biskupy katolické církve. A právě na říjen
2012 jsem svolal řádné zasedání Synody
biskupů, aby se věnovala tématu „Nová
evangelizace pro předávání křesťanské
víry“. Bude to dobrá příležitost,
jak celou církev uvést do období mimořádné reflexe a znovuobjevení víry.
Není to poprvé, kdy je církev vyzývána
k tomu, aby slavila Rok víry. Můj ctihodný předchůdce, služebník Boží Pavel VI.,
oznámil podobnou oslavu pro rok 1967,
aby tak připomněl mučednictví svatých
Petra a Pavla u příležitosti 1900. výročí
jejich nejvyššího svědectví víry. Chtěl,
aby to byl pro celou církev slavnostní
okamžik „skutečného a upřímného
vyznání stejné víry“ a aby toto vyznání
bylo učiněno „jednotlivě a společně,
svobodně a vědomě, vnitřně i navenek,
pokorně a upřímně“.5 Domníval se,
že tímto způsobem celá církev znovu
získá „přesné povědomí o své víře, kterou tak bude moci oživit, očistit, potvrdit a vyznat“.6 Dalekosáhlé společenské
změny, k nimž v oné době docházelo,
jen potvrdily, že slavení Roku víry bylo
potřebné. Tento rok byl zakončen Vyhttp://dcm.doo.cz

znáním víry Božího lidu,7 jež mělo ukázat, že podstatný obsah, náležející
ke staletému dědictví všech věřících, je
třeba potvrzovat, chápat a prozkoumávat stále novým způsobem. Jedině
tak je možné důsledně vydávat svědectví v dějinných okolnostech odlišných
od minulých podmínek.
5. V jistých ohledech viděl můj ctihodný
předchůdce v tomto roku „důsledek
a požadavek pokoncilního období“ a byl
si plně vědom závažných problémů své
doby, zvláště pak těch, které činily vyznání pravé víry a její správný výklad
těžšími. Zdá se mi, že začátek slavení
Roku víry v den padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu nabízí
dobrou příležitost k tomu, abychom
pomohli lidem pochopit, že texty koncilních otců, slovy blahoslaveného Jana
Pavla, „neztrácejí… svou hodnotu
ani výkonnost. Je nezbytné, aby se
vhodným způsobem pročítaly, abychom
se s nimi seznamovali a přijímali je jako
kvalifikované a normativní texty učitelského úřadu v rámci tradice církve…
Cítím víc než kdy v minulosti povinnost
poukázat na koncil jako na velkou milost, kterou církev ve 20. století obdržela; je pro nás bezpečným kompasem,
který nám umožňuje, abychom se
dobře orientovali ve století, které se
před námi otevírá“.9 Rád bych též znovu zdůraznil to, co jsem už měl možnost
říci o koncilu několik měsíců po svém
zvolení Petrovým nástupcem: „Pokud
jej vykládáme a uskutečňujeme
pod vedením správné hermeneutiky,
může být stále účinnějším prostředkem
obnovy církve, jíž je trvale zapotřebí.“
Pokračování příště
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Naše aktivity
Kurz animátorů IA.
Kurz animátorů IB.
Kurz animátorů III+IV.

16. - 18.11.2012
30.11. - 2.12.2012
09. - 11.11.2012

Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.
Stará Ves n/O.

Další setkání čeká mladé dobrovolníky, kteří se rozhodli formovat a vzdělávat
v práci s dětmi a mládeži a chtějí pomoci svým kněžím ve farnosti s různými akcemi. Letos jsme zaregistrovali velký zájem, takže jsme otevřeli dva paralelní kurzy.
Na setkání zveme také absolventy kurzu z minulých let. Všechna setkání se uskuteční na diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O.

Tvořivý víkend

2. - 4.11.2012

Stará Ves n/O.

Myslíš si opravdu, že máš dostatek fantazie? Nevynech tento víkend a dokaž nám,
co je v Tobě! Možná objevíš skryté vlohy a talent! Těšit se můžeš na výrobu náušnic, interiérových dekorací, batiku, společnou modlitbu, fajn společenství a zábavu! Hlas se na mailu stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky 558 669 413.

Večer mladých

21.11.2012

Biskupství Ostrava

Listopadový večer bude patřit dramatu. Zavítají mezi nás „Spojené farnosti“
z brněnska vedené Luďkem Strašákem, kterého můžete slyšet na rádiu Proglas.
Mladí ochotníci si pro nás připravili muzikál o Pavlovi z Tarsu Tarsan. Začínáme
mší sv. v 18h v kapli ostravského biskupství. Po mši sv. je možnost rozhovoru
s knězem. V pauze na vás čeká naše buffee s překvapením!.

Taneční víkend

23. - 25.11.2012

Stará Ves n/O.

Pro ty, kteří rádi tančí a chtějí zdokonalit či oživit taneční kroky, připravujeme
Taneční víkend. Zveme také ty, kteří tančit ještě neumí, ale rádi by se naučili! Těšit
se můžete na klasické i latinskoamerické tance. Začínáme v pátek v 19h a končíme
v neděli v poledne. Nutno se přihlásit mailem stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky 558 669 413.

Konference o mládeži

29. - 30.11.2012

Praha

Sekce pro mládež ČBK pořádá každoročně Konferenci o mládeži. Jde o pracovní
a přátelské setkání zodpovědných osob pracujících s mladými - zástupci z řad
(A)DCM, řeholí, hnutí, komunit, občanských sdružení a dalších. Budeme se také
bavit na dané téma. Zájemci ať se hlásí mailem na mladez@cirkev.cz.

http://dcm.doo.cz
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KEEP SMILING!
*******************************************************************
"Pane doktore, pane doktore, právě jsem spolknul ovci.“ „A jak vám je?“
„Zle-eee!“
*******************************************************************
Přijde policajt k doktorovi a má spálený uši. „Prosím vás, jak se vám to stalo?“
„Ale žehlím si uniformu, zazvonil telefon, tak jsem tu žehličku ze zvyku přiložil
k uchu a povídám „Slyším.“ „No dobře, ale od čeho máte spálený to druhý ucho?“
„To jsem volal záchranku.“
*******************************************************************
Začínající učitelka si chce na své třídě vyzkoušet poznatky z psychologie: „Každý,
kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví.“ Po chvilce se v tiché třídě postavil Pepíček. Kantorka povídá: „Pepíčku, tak ty si myslíš, že jsi hloupý?“ „Ne, prosím, ale
přišlo mi nefér nechat vás stát jedinou.“
*******************************************************************
Nová sekretářka trávila většinu času čtením časopisů nebo hraním pasiánsu
a okázale ignorovala zvonící telefon. Nakonec se její šéf naštval a povídá: Poslyšte,
slečno Sklenářová, když telefon zvoní, musíte ho zvednout!“ Slečna se šéfovi podívá přímo do očí a suše odvětí: „A proooč? Většinou je to stejně pro vás.“
*******************************************************************
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