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Milí přátelé, 
 
     Žalmy z Písma jsou zpěvy, chvály, 
díky či prosebná volání. V žalmu 51 
slyšíme: „Zbav mě mého hříchu, očisti 

mě yzopem a budu čistý, umyj mě a 

budu bělejší než sníh.“ 
     O čem to žalmista mluví? O našem 
nitru, o našem srdci. O tom, jaké je. 
Když padají vločky sněhu, je to něco 
krásného, jasně bělostného. Úžasné 
tvary zdobí přírodu a tvoří se nádherné 
obrazy. Sv. Martin nám sněhovou nadíl-
ku nadělil 14 dní před svou oslavou  
a teď máme venku krásně slunečno  
a teplo. To, jaká bude zima, ví jen Bůh. 
     Rád jezdím na lyžích a pozorují 
mladé, jak dovádějí, skáčou ve sněhu, 
stavějí sněhuláky, často rádi sjjíždějí  
volné svahy. To jim dává pocit otevře-
nosti, nejsou nikým „komandováni“, 
můžou jet,  
kde se jim 
zachce. 
     Pohled na 
sníh je krásný. 
Když jej však 
rozpustíte, 
zjistíte, že má 
v sobě kousky 
prachu a černoty. I v našem životě jsou 
chvíle radostné a krásné. Přijde však  
i těžkost, pád, špína. Občas si člověk 
řekne: „Nejsem k ničemu, nic neumím, 

nic se mi nedaří.“ Jde však pouze o naše 
chvilkové poblouznění. Bůh nás jednou  
pro vždy obmyl křestní vodou, abychom 
byli bílí, krásní a čistí jako sníh.  
Na to nikdy nezapomínejme! Ano, 
v božím proudu lásky žiji volně. Stejně 
jako na lyžích, když jezdím, kde se mi 

zachce. Musíme přiznat, že i hory jsou 
omezené a mají místa, do kterých se 
pouštět není dobré. Podobně i v našem 
životě jsou místa, věci, které neprospějí 
naší duši. Ty nemusím vyjmenovávat. 
Často nám je kamarádi staví před oči. 
Láska dokáže proměnit všechno. Tak, že 
jsme bělejší než sníh. 
     Dále žalm pokračuje: 
Stvoř mi Bože, čisté srdce. 

Obnov v mém nitru pevného ducha. 

Jen mě neodvrhuj od své tváře. 

Ducha svého svatého mi neber! 

 
     Tento žalm mě hodně oslovil na stu-
diích v semináři. Zakusil jsem poznání, 
že mám vždy možnost usmířit se 
s Pánem, se sebou i s druhými,  
ve sv. zpovědi. Rád se ho modlím  
při přípravě na zpověď. Zkus to i Ty  
a uvidíš. 
 
     V prosinci nás na Středisku čekají 
setkání animátorů. Zveme všechny,  
kdo chtějí připravit svá srdce na příchod 
Ježíše, na Adventní noční bdění – 14.12. 
Začínáme v 19.30 hod. Konec roku bude 
patřit tradičně akci Silvestr na Středisku 
– nemáš-li s kým děkovat za rok 2012  
a přivítat rok 2013, přijeď mezi mladé 
do Staré Vsi. O zábavu i duchovní pro-
gram nebude nouze! (30.12. - 1.1.2013) 
 
     Přeji Ti požehnaný advent, radost 
z očisty Tvého srdce a úžas nad každou 
bílou vločkou, kterou Ti Bůh posílá  
do cesty. A nezapomeň: „Budu bělejší  

než sníh.“  ;-) 
 

Pán vám žehnej! 
+ o. Kamil  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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PROSINEC 2012 
 

01.12.2012 1. čtení: Zj 22,1-7 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 21,34-36 
02.12.2012   1. čtení: Jer 33,14-16 Žalm: Žl 25(24) 2. čteni: 1Sol 3,12-4,2  
                            Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 
03.12.2012 1. čtení: Iz 2,1-5 Žalm: Žl 122 Evangelium: Mt 8,5-11 
04.12.2012 1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
05.12.2012 1. čtení: z 25,6-10a Žalm: Žl 23 Evangelium: Mt 15,29-37 
06.12.2012 1. čtení:Iz 26,1-6 Žalm:Žl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27 
07.12.2012 1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
08.12.2012 1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Žl 98(97) 2. čteni: Ef 1,3-6.11-12  
                            Evangelium: Lk 1,26-38 
09.12.2012 1. čtení: Bar 5,1-9 Žalm: Žl 126(125) 2. čteni: Flp l,4-6.8-11  
                            Evangelium: Lk 3,1-6 
10.12.2012 1. čtení: Iz 35,1-10 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 5,17-26 
11.12. 2012 1. čtení: Iz 40,1-11 Žalm: Žl 96 Evangelium: Mt 18,12-14 
12.12.2012 1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
13.12.2012 1. čtení: Iz 41,13-20 Žalm: Žl 145 Evangelium: Mt 11,11-15 
14.12.2012 1. čtení: Iz 48,17-19 Žalm: Žl 1 Evangelium: Mt 11,16-19 
15.12.2012 1. čtení: Sir 48,1-11 Žalm: Žl 80 Evangelium: Mt 17,10-13 
16.12.2012 1. čtení: Sof 3,14-18a Žalm: Žl 12 2. čteni: Flp 4,4-7  
                            Evangelium: Lk 3,10-18 
17.12.2012 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10  Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,1-17 
18.12.2012  1. čtení: Jer 23,5-8 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,18-24 
19.12.2012  1. čtení: Sd 13,2-7.24-25 Žalm: Žl 71 Evangelium: Lk 1,5-25 
20.12.2012  1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 1,26-38 
21.12.2012  1. čtení: Pis 2,8-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 1,39-45  
22.12.2012  1. čtení: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1 Sam2 Evangelium: Lk 1,46-56 
‚23.12.2012  1. čtení: Mich 5,1-4a Žalm: Žl 80(79) 2. čteni: Zd 10,5-10                                 
                            Evangelium: Lk 1,39-45 
24.12.2012 1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16 Žalm: Žl 89 Evangelium: Lk 1,67-79 
25.12.2012  1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm:Žl 96 2. čteni: Tit 2,11-14                                 
                            Evangelium: Lk 2,1-14 
26.12.2012  1.čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Žl 31(30) Evangelium: Mt 10,17-22 
27.12.2012 1. čtení: 1Jan 1,1-4 Žalm: Žl 97(96) Evangelium: Jan 20,2-8 
28.12.2012  1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18 
29.12.2012  1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 2,22-35 
30.12.2012  1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a Žalm: Žl 128(127) 2. čteni: Kol 3,12-21                            
                           Evangelium: Lk 2,41-52 
31.12.2012  1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 1,1-18  
 
          www.katolik.cz  

Liturgický kalendář 
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P. Mgr. Marek Żukowski 

● 11.5.1980 - příchod na svět 

● 24.6.2006 - kněžské svěcení 

● 1.7.2008 - farář ve farnosti  

                   Malá Morávka 

● 1.9.2012 - kaplan pro mládež  

                   děkanátu Bruntál 

Personality - představujeme děkanát Bruntál 

1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se 

v krátkosti představit?  

Narodil jsem se v květnu roku 1980 a mou rodnou obcí i farností jsou Mosty  
u Jablunkova. Tam jsem vyrůstal, chodil do školky i školy. Tam jsem v kostele sva-
té Hedviky začal ministrovat. K ministrantským schůzkám později přibylo spolčo 
mládeže. Pak už jsem zmizel do Litoměřic – ale o tom v některé další otázce.  
 

2) Jak ses dostal do „funkce“ kaplan pro mládež?  

Kaplanem pro mládež jsem už podruhé. Poprvé to bylo ve frýdeckém děkanátu 
před 6 lety. Nyní jsem kaplanem od října. Můj předchůdce o. Piotr mě oslovil  
už před rokem, ale to jsem úspěšně přešel mlčením. Nicméně se to po roce vráti-
lo, a to ze strany otce děkana a později o.Kamila a to už jsem po poradě „tam 
nahoře“ nepřešel ani mlčením ani odmítnutím.  

 
3) Jak vnímáš poslání kaplana pro mládež a je vůbec zapotřebí (proč)?  

Poslání kaplana pro mládež vnímám jako příležitost i možnost být blíže mladým 
lidem v jejich často nelehké situaci. Zvláště v našem bruntálském děkanátu vní-
mám osamocenost jednotlivých mladých ve svých farnostech (farnost zde někdy = 
pár babiček + 1 mladý). Tu potřebnost vnímám v té blízkosti a ujištění, že ten je-
den či několik mladých ve farnosti nejsou jedinými mezi mnoha ostatními.   
 
4) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly kaplanem pro mládež zvládnuty?  

Jak už jsem psal výše – teprve začínám. Bruntálský děkanát je hodně odlišný  
od toho Frýdeckého, takže tady např. vůbec nefungují animátoři apod. Tu svoji 
službu jsem si rozdělil na několik fází, které se samozřejmě budou překrývat. 
Nejdříve je to modlitba – nejdříve se chci za mládež tohoto děkanátu modlit,  
což je v podstatě současná fáze. Po ní přijde druhá – „navštěvovací“. Do Vánoc 
bych rád navštívil všechny spolubratry kněze v děkanátu a promluvil s nimi o situ-
aci mládeže v jejich farnostech. Od toho očekávám zmapování toho, co je. Samo-
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zřejmě to vše za současného trvání první fáze – do čehož jsem zapojil i mé farníky. 
V další fázi bych se chtěl spolu se zástupkyní za děkanát Aničkou setkat s mladými 
v jednotlivých farních obvodech. V současné době nemám vůbec představu, jestli 
se v některých farnostech vůbec někdo najde. Vím však, že asi před 10 lety zde 
fungovali animátoři – a tak věřím, že se podaří získat zástupce jednotlivých farních 
obvodů ke společné modlitbě, setkávání i plánování a přípravě akcí.   

 
5) Co Ti tato služba přinesla a přináší?  

Už ve frýdeckém děkanátu bylo setkávání s animátory a společné akce moc ra-
dostné a i pro mne povzbuzující. Potkat mladé lidi ochotné zříci se volného času 
pro Krista a službu dalším mladým je velmi povzbuzující. A na to se těším i tady.   

 
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“? (studium, práce)  

Momentálně jsem na vrcholu kariéry =). V katastru mé farnosti je totiž vrchol 
Pradědu – takže už nikam nemohu povýšit =). Jinak po základní škole jsem studo-
val Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Havířově – obor elektronické 
počítačové systémy. Po jejím skončení jsem šel do Teologického konviktu 
v Litoměřicích, pak na 2 roky do Kněžského semináře v Olomouci. Po druhém 
ročníku jsem přerušil na rok kvůli základní vojenské službě. Pak jsem se vrátil  
a dokončil další 3 roky v semináři a na fakultě. Po úspěšné státní zkoušce jsem byl 
vysvěcen otcem biskupem v Opavě na jáhna a poslán do farnosti Karviná. Po roce 
jsem byl vysvěcen na kněze a jako kaplan jsem byl rok v již zmiňovaném Hnojníku 
a další rok v Hlučíně. Od roku 2008 jsem tady, v té krásné části naší diecéze, 
v Malé Morávce. Je mi svěřeno 5 farností s necelými 100 farníky, se 7 kostely pat-
řícími farnostem a dalšími 7 kostely a kaplemi v majetku obcí, kde alespoň 1x za 
rok sloužím mši sv. Když objedu všechny kostely patřící farnosti, najedu asi 52 km. 
Kromě svěřených farností jsem ještě členem Diecézní liturgické komise od jejího 
vzniku v roce 2006. A nyní tedy čerstvě kaplanem pro mládež.   

 
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?  

V podstatě celá má nejbližší rodina (kromě té farní, kterou mám tady) bydlí 
v Mostech u Jablunkova. Kromě rodičů to jsou dvě sestry – jedna mladší o 2 roky  
a druhá o 11. Obě už jsou vdané a ta starší už má 3 holky. Maminka pracuje 
v sakristii a na faře v Mostech. Rodiče v současné době přestavují dům,  
takže kdyby jim někdo chtěl přijít pomoci, tak je to v Mostech číslo domu 683 :).:)
Nesmím zapomenout také na mé prarodiče, ve kterých mám silné modlitební 
zázemí.   

 
8) Zažil jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol?  

Život kněze je nesmírně zajímavý a tak o vtipné chvíle není nouze. Když jsem letos 
o dušičkách žehnal po jedné mši svaté hroby, řekl jsem farníkům, ať se po skonče-
ní mše svaté rozejdou ke svým hrobům a počkají, až je přijdu požehnat. Pak jsem 
radši doplnil ať počkají u hrobů svých blízkých =)). 
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Ing. Anna Balintová 

● 14.11.1985 - příchod na svět  

● Červen 2010 - zakončení studií  

                          na VŠB TU v Ostravě´ 

● 1.9.2012 - zástupce za děkanát  

                   Bruntál 

1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se v krátkosti 

představit? 

Narodila jsem se na Slovensku před 27 lety. Se svojí maminkou, mladším bratrem 
a papouškem bydlíme v Bruntále. Mezi mé koníčky patří hudba, knihy, kolečkové 
brusle, příroda. Mám ráda svoji rodinu a přátele =)..modrou a fialovou barvu, 
filmy pro pamětníky a další. Potěší mě květiny, úsměv a hezké slovo od druhého 
člověka.  

 
2) Jak ses dostala do „funkce“ zástupce za děkanát?  

Na tuto „funkci“ jsem se dostala úplnou náhodou (i když náhody u křesťanů prý 
moc nebývají =) ). Lenka Novotná, která doposud tuto „funkci“ vykonávala,  
ale rozhodla se skončit, mne oslovila a zeptala se mne, jestli bych nechtěla tuto 
„funkci“ vykonávat.  
 
3) Jak vnímáš poslání zástupce za děkanát a je vůbec zapotřebí (proč)?  

Své poslání beru především jako službu Bohu a lidem. Jestli je zapotřebí, tak určitě 
ano. Jsou farnosti, kde se často lidé neznají ani mezi sebou, natož tak v rámci celé-
ho děkanátu. Zde by vlastně kaplan i zástupce měli působit jako „spojovací člá-
nek“ mezi příslušnými farnostmi a kněžími. Nevím, jestli jsem to přesně vyjádřila, 
jak to myslím, ale doufám, že mě lidé pochopí.  
 
4) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly zástupcem za děkanát zvládnuty?  

Tato otázka je pro mě osobně trochu těžká, protože tím, že jsem nový zástupce, 
tak jsem zatím spíše v pozici takového pozorovatele. Myslím, že jsem tak částečně 
na to odpověděla v té předešlé otázce. Ještě bych to doplnila tím, že je velmi dů-
ležitá modlitba (protože když se člověk rozhodne dělat něco bez Boha, tak to ne-
dopadne dobře) a komunikace – aby nedocházelo k tomu, že by se o některých 
akcích, případně jiných věcech vědělo jen v některých farnostech. A v rámci naše-

Personality - představujeme děkanát Bruntál 
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ho děkanátu (který si prošel určitým historickým vývojem) bych to doplnila ještě  
o trpělivost a odvahu sloužit našemu Pánu- i když se některé věci nepovedou tak, 
jak bychom chtěli, a někteří lidé mají tendenci se na lidi, kteří vyvíjejí nějakou 
snahu a aktivitu, dívat skrz prsty. Ale to je asi všude.  
 
5) Co Ti tato služba přinesla a přináší?  

Ta otázka zní jednoduše, ale popravdě jsem nad tím tak nějak podrobněji nepře-
mýšlela. Tak, osobně asi jen zatím ty dobré plody (i když jsem si jistá, že i ty špat-
né se časem objeví, ale i to je určitým způsobem dobře), vždy je prostor pro zlep-
šení.   Radost a poznání nových úžasných lidí. Především na Nočním bdění u nás,  
i když s některými jsem neměla možnost si více promluvit. Za to se jim dodatečně 
omlouvám. A když je řeč o tom, tak bych ráda na tomto místě poděkovala To-
mášovi Kubalovi za velkou pomoc s organizaci Nočního bdění. .  

 
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium, práce)  
Vystudovala jsem ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor 
veřejná ekonomika a správa. Svému oboru se ale nevěnuji. Dlouho jsem si nemoh-
la najít práci. Ale nepřestala jsem věřit, vše jsem svěřila do rukou Pána Ježíše a On 
jako vždy udělal něco krásného. Dostala jsem možnost vyučovat náboženství  
u nás na faře v Bruntále, takže v současné době působím jako katechetka.   
 
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?  

Co se týče mé rodiny. Tak mám 3 sourozence- teda 3 bratry abych byla přesnější. 
Dva starší a jednoho mladšího. Dále 8-letou neteř a dá-li Bůh a vše dobře dopad-
ne, tak v březnu nás bude v rodině zase o jednoho více J :-) 
 
8) Zažila jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol?  
Trapas v tom pravém slova smyslu- když nad tím tak přemýšlím, tak asi ne, nebo 
teda nevzpomínám si na žádný. A karambol- těžko říct, co člověk považuje za 
karambol. Snažím se přijmout vše, co mi Bůh posílá do cesty. :-)  

O. Marku a Aničko, děkujeme za vaší ochotu sloužit mladým v dě-
kanátu Bruntál! Vyprošujeme vám hodně trpělivosti a milostí! 

+DCM 
 
 
 
V příštím čísle představíme nové zástupce  děkanátu Frýdek - horní část. ;-) 
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Noční bdění         
s Marií 

     Říjen. Poslední víkend a podzimní 
prázdniny. Noční bdění v Bruntále  
a sníh. To je kombinace, která čekala  
na ty, kteří se vydali do jedné 
z odlehlejších částí naší diecéze  
26. října. Přestože bdění mělo začít  
až v 19:30, překvapení se začalo sypat 
z oblohy již okolo  
18 hodiny, kdy začalo mírně sněžit.   
     Úvod a moderaci celého večera měli 
na starost týmaci ze Staré Vsi, Helča 
s Kubou.  Krom úvodního slůvka o kos-
tele, jsme si zahráli seznamovací hru  
a vyslechli katechezi otce Ziffera 
z Moravského Berouna.  Potom jsme se 
rozdělili do skupinek a zamýšleli jsme se 
nad vyslechnutým slovem.  Lucka a Sob 
nás pak venku při padajícím sněhu se-
známili s hrou, kterou si pro nás připra-
vili. Adorace a křížová cesta, které jsme 
následně prožili, byly pěknou přípravou 
a zklidněním před mší, která začala 
chvilinku po půlnočním odbíjení. Mše 
skončila a všichni, včetně schol ze Stě-
bořic a Vrbna p. Pradědem, se chystali 
na krátkou či delší cestu do domovů. 
     Velice se mi líbilo, že mladí 
z náboženství v Bruntále se svou novou 
katechetkou Aničkou nacvičili a sehráli 
2 scénky, které navazovaly na motto 
tohoto bdění   “bdění s Marií “.  Za sebe 
musím říct, že mě velice mile překvapil 
příjezd více jak 70 mladých do Bruntálu, 
kde nás na jaře čeká diecézní setkání 
mládeže.   

Jordy 

Prožili jsme 
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Porta Fiedei - apoštolský list  
       Benedikta XVI. 
 

...pokračování z minulého čísla 

 6. Obnovy církve lze dosáhnout také 
skrze svědectví, jež svým životem vydá-
vají věřící. Už tím, že žijí ve světě, jsou 
křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo 
pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš. 
Sám koncil řekl ve své věroučné konsti-
tuci Lumen gentium toto: „Kristus byl 
ovšem ‚svatý, nevinný, neposkvrně-
ný‘ (Žid 7, 26), nepoznal hřích (srov.  
2 Kor 5, 21) a přišel jen usmířit hříchy 
lidu (srov. Žid 2, 17); v církvi však jsou i 
hříšníci; je zároveň svatá i stále potře-
buje očišťování a jde trvale cestou po-
kání a obnovy. Církev ‚při svém putová-
ní prochází mezi pronásledováními  
ze strany světa a útěchami od Boha‘  
a hlásá kříž Páně a jeho smrt, dokud on 
nepřijde (srov. 1 Kor 11, 26). Moc 
zmrtvýchvstalého Pána ji však posiluje, 
aby trpělivostí a láskou překonávala 
trápení a nesnáze vnitřní i vnější  
a aby ve světě věrně, i když zastřeně, 
zjevovala jeho tajemství až do té doby, 
dokud nebude na konci odhaleno  
v plném světle.“ Rok víry je tedy z této 
perspektivy pozvánkou ke skutečnému 
a novému obrácení se k Pánu, jedinému 
Spasiteli našeho světa. V tajemství své 
smrti a svého vzkříšení Pán zjevil plnost 
lásky, jež nás vysvobozuje a volá k obrá-
cení života skrze odpuštění hříchů (srov. 
Sk 5, 31). Podle svatého Pavla nás tato 
láska přivádí k novému životu: „Tím 
křestním ponořením do jeho smrti byli 
jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kris-
tus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slá-

vou, tak i my teď musíme žít novým 
životem“ (Řím 6, 4). Díky víře přetváří 
tento nový život celé lidské bytí podle 
radikální novosti zmrtvýchvstání. Do té 
míry, v níž člověk svobodně spolupracu-
je, procházejí jeho myšlenky i city, jeho 
mentalita i chování pozvolným proce-
sem očišťování a proměny na cestě,  
jež v tomto životě nikdy úplně nekončí. 
„Víra, která se projevuje láskou“ (Gal 5, 
6), to je nové měřítko porozumění  
a jednání, které proměňují celý lidský 
život (srov. Řím 12, 2; Kol 3, 9–10; Ef 4, 
20–29; 2 Kor 5, 17).  
7. „Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 
14): Kristova láska naplňuje naše srdce 
a pobízí nás k tomu, abychom evangeli-
zovali. Tak jako v minulosti nás i dnes 
posílá na cesty světa, abychom zde 
hlásali evangelium všem národům  
na zemi (srov. Mt 28, 19). Svou láskou 
přitahuje Ježíš Kristus k sobě lidi všech 
generací: v každé době svolává církev, 
svěřuje jí úkol, aby hlásala evangelium, 
a dává jí k tomu vždy nový mandát.  
I dnes je tedy potřeba, aby se církev 
intenzivně nasazovala v úsilí o novou 
evangelizaci a znovu objevila radost  
z víry i nadšení pro její předávání. Misij-
ní nasazení věřících, jež nikdy nemůže 
zeslábnout, čerpá moc a sílu z každo-
denního objevování Boží lásky. Víra 
roste tehdy, je-li prožívána jako zkuše-
nost přijaté lásky a předávána dál jako 
zakoušená milost a radost. Díky ní může 
náš život vydávat plody, neboť víra roz-
šiřuje naše srdce v naději a umožňuje 
nám, abychom vydávali životodárné 
svědectví: ano, otevírá srdce a duše 

(Pokračování na stránce 10) 

ROK VÍRY 
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těch, kdo odpovídají na Pánovo pozvá-
ní, aby přilnuli k jeho slovu a stali se 
jeho učedníky. Jak potvrzuje svatý Au-
gustin, věřící se „posiluje vírou“.12 Sva-
tý biskup z Hippo měl dobrý důvod, 
proč se vyjádřil právě takto. Jak víme, 
vytrvale ve svém životě hledal krásu 
víry, a to až do té doby, kdy jeho srdce 
nalezlo spočinutí v Bohu.13 Jeho počet-
né spisy, v nichž vysvětluje význam  
a pravdivost víry, jsou jako nesmírně 
bohaté dědictví stále aktuální a také 
dnes pomáhají mnoha lidem hledajícím 
Boha, aby nalezli pravou cestu a „bránu 
k víře“.  Jedině skrze víru tedy víra roste 
a posiluje se. Neexistuje jiná možnost, 
jak získat jistotu ohledně svého života, 
než svěřovat se stále dokonaleji  
do náruče lásky, která se zdá být vždy 
větší, neboť má svůj původ v Bohu.  
8. Rád bych při této šťastné příležitosti 
vyzval své spolubratry biskupy z celého 
světa, aby se v tomto čase duchovní 
milosti, kterou nám Bůh nabízí k připo-
menutí cenného daru víry, sjednotili  
s Petrovým nástupcem. Chceme tento 
rok oslavit důstojně a plodně. Bude 
proto třeba zintenzivnit reflexi nad té-
matem víry a pomoci tak všem, kteří 
věří v Krista, aby vědomě a pevně 
přilnuli k evangeliu, zvláště v době hlu-
bokých změn, jimiž dnes lidstvo prochá-
zí. Budeme mít příležitost vyznat svou 
víru ve zmrtvýchvstalého Pána v ka-
tedrálách a kostelech celého světa,  
ve svých domovech a rodinách,  
aby každý člověk pocítil silnou potřebu 
lépe poznávat odvěkou víru a předávat 
ji budoucím generacím. Řeholní i farní 
společenství a všechny církevní institu-
ce, staré i nové, v tomto roce naleznou 
způsob, jak veřejně vyznat své Credo.  
9. Přejeme si, aby tento rok vzbudil  

v každém věří-
cím touhu 
vyznat svou 
v í r u  
v plnosti  
a s novým 
přesvědčením, 
s důvěrou a 
radostí. Bude 
dobrou příležitostí k tomu, abychom 
víru intenzivněji slavili v liturgii, zvláště 
při eucharistii, která je „vrchol, k němuž 
směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, 
z něhož vyvěrá veškerá její síla“.14 Zá-
roveň doufáme, že věřící budou svým 
životem stále věrohodněji svědčit. Je 
úkolem každého věřícího, aby zvláště  
v tomto roce znovu objevil obsah víry, 
kterou vyznává, slaví, žije a vkládá  
do svých modliteb,15 a aby přemýšlel 
nad samotným aktem víry. Není bez 
důvodu, že se křesťané prvních staletí 
museli vyznání víry učit nazpaměť. Slou-
žilo jim jako každodenní modlitba,  
aby nezapomínali na závazek, který 
přijali ve křtu. Slovy bohatými na vý-
znam o tom hovoří i svatý Augustin  
ve své homilii na redditio symboli, slo-
žení vyznání víry: „Symbol svatého ta-
jemství, který jste všichni společně při-
jali a dnes také jeden po druhém vyzna-
li, to jsou slova, z nichž je zbudována 
víra matky církve. Tato víra vyrůstá  
z pevného základu, a tím je Kristus 
Pán… Přijali jste je a vyznali, ale ve své 
duši a v srdci je musíte uchovat jako 
trvale přítomná, musíte je opakovat  
na svém lůžku, připomínat si je na ve-
řejných místech a nezapomínat na ně 
ani při jídle. A i když vaše tělo spí, musí-
te je opatrovat svým srdcem.“ 
 

Pokračování příště 
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Naše aktivity 

Kurz animátorů IB.  30.11. - 2.12.2012 Stará Ves n/O. 
Kurz animátorů II.  7. - 9.12.2012  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 akce-
mi - „Animátoři IB“. Své setkání mají také absolventi prvního roku kurzu - 
„Animátoři II. Všechna setkání se uskuteční na diecézním středisku mládeže  
ve Staré Vsi n/O. Začáteje v pátek v 19.00 hod. a konec v neděli ve 12.00 hod. 

Adventní noční bdění 14. - 15.12.2012 Stará Ves n/O. 
Hledáš klid a jistotu? Můžeš s námi očekávat a připravit se na příchod Největší 
Jistoty při nočním bdění, které pro vás připravuje staroveský tým. Začátek je 
v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi n/O. Prožijeme společnou 
modlitbu, ztišení, sdílení, katechezi, bude příležitost ke sv. smíření a další. Vrcho-
lem bude půlnoční mše sv. Něco na zub se najde. Možnost přespání ve vlastním 
spacáku – dej včas vědět na stara.ves@razdva.cz nebo 558 669 413!  

Silvestr na Středisku  30.12. - 1.1.2013 Stará Ves n/O. 
Chceš prožít konec starého a příchod nového roku ve společenství mladých? Vez-
mi s sebou kamaráda, něco na zub a přijeď k nám na Diecézní středisko mládeže 
do Staré Vsi n/O. Čeká Tě zábava, výlet, společná modlitba, slavení eucharistie  
a novoroční přípitek! Začínáme v neděli 30.12. v 19.00 hod. společnou večeří, 
končíme v úterý na Nový rok po obědě. Nutno se včas přihlásit na sta-
ra.ves@razdva.cz nebo 558 669 413(do 23.12.2012!).  

Večer mladých  19.12.2012 Biskupství Ostrava 
Prosincový večer mladých bude patřit vztahům - kluci & holky. Přijede k nám člo-
věk vskutku profesionál - MUDr. Maria Fridrichová.  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!. Těšíme se na vás! 

7. Ples Střediska  12.1.2013 ZŠ Stará Ves n/O. 
Již sedmý ročník střediskového plesu nás čeká druhou lednovou sobotu - 
12.1.2013. Otevíráme plesovou sezónu, takže si pořádně naleštěte střevíce a tvá-
ře a přijeďte se společně bavit při tanci, sklenici kofoly, talíři dobrého guláše, po-
slechu skupiny Entermusic… Začínáme v 19.30 hod. v jídelně ZŠ ve Staré Vsi n/O. 
Těšit se můžete opět na „půlnoční překvapení“ :-) Nabízíme možnost přespání  
na DSM (nutno nahlásit - 558 669 413 nebo stara.ves@razdva.cz). 
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KEEP SMILING! 

******************************************************************* 
Muž se vrátí domů až ráno a hned mezi dveřmi dostane paličkou mezi oči. Až se 
probere, manželka praví: „Do cebule, Peťulko, promiň! Já ůplně zapomněla, že jsi 
měl noční směnu.“  
******************************************************************* 
Přijde babička k doktorovi a ten jí říká: „Babi, máte slabé srdíčko, musíte si od-
dychnout a nesmíte chodit schodech, abyste si neublížila.“ Po nějakém čase: 
„No vidíte, babičko, hned vypadáte lépe, i srdíčko je už v pořádku, po těch scho-
dech už pomaličku můžete chodit.“ „Jé, pane doktor, vy jste zlatý, ani nevíte, ja-
kou radost jste mi udělal, že už nemusím lézt po tom zábradlí!“ 
******************************************************************* 
Ve škole: „Lukášku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval počty?“ „Ano, paní uči-
telko!“ „No, tak počítej, sedm, osm, devět, deset, spodek, svršek, král a eso.“  
******************************************************************* 
Poslední hádku jsem zavinil já. Když se mě žena zeptala, co je v televizi, odpověděl 
jsem, že tištěné spoje, obrazovka a prach.  
******************************************************************* 
V půjčovně loděk pokřikuje plavčík: „Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné!“ 
Kolega mu povídá: „Ale my máme jen 8 loděk.“ „Kurnik, šestko, máte nějaké pro-
blémy?“ 
******************************************************************* 


