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Milí přátelé, 
 
Následující řádky začínám psát s radostí 
třetí neděle adventní, v čase blížícího se 
vrcholu Božího narození. Rok víry nám 
dává možnost znovu si položit otázku 
v koho věřím? Je to opravdu narozený 
Ježíš v Betlémě? Ježíš, který učí milovat 
a odpouštět? 
     Dotek a pohlazení vánoc zanechává 
hluboký prožitek ve vztazích. Člověk 
není bytost samotářská. Bůh už vůbec 
ne. V odloučení prvotním hříchem Bůh 
ještě více touží po člověku. On nám  
ve vhodný čas posílá zachránce - Ježíše 
Krista. V Něho jsme uvěřili, Jeho víru  
ve křtu svatém přijali a o Něm svědčíme 
svým životem. 
     Kráčet ve víře též znamená přijmout 
fakt, že nebudeme mít vždy všechny 
odpovědi, které bychom si přáli. Někdy 
je to těžké. Často prožíváme pády, ne-
bezpečí. Ovšem právě v takovýchto 
situacích, kterým nerozumíme, roste 
naše víra. Utvrzuje se postoj víry a po-
kory. Tehdy je dobré nově vyjít 
z bezpečí znalostí „všech“ odpovědí  
a vložit svou jistotu do Boha. Kráčíme 
situacemi jako velbloudi pouští. Jdou 
několik dnů a nepotřebují vodu. Jejich 
zásoba je v hrbech. Nebojme se kráčet 
jako velbloudí v oáze. Naplňme svůj hrb 
dobrým vnitřním životem, otevřeností 
milostem... Oáza je pramenem pro vel-
blouda. Pro nás je pramenem života náš 
dobrý Bůh. 
     Nový rok je nový začátek. První den 
je zasvěcen Matce Boží. Ona je Vzorem 
víry. Řekla Ano Bohu. A také, na svatbě 
v Káni, Udělejte vše, co vám řekne.. 
Učme se v této škole života víry. Vzá-

jemně si jeden druhému nesme břeme-
na. Povzbuzujme se ve víře a v konání 
dobrých skutků. 
 
     V lednu nezapomeňte pomoci s kole-
dováním 
při Třikrá-

lové sbírce. 
Každé po-
žehnání, 
které při-
neseme do 
lidských 
příbytků, je světlem pro dané rodiny. 
Rozměr charity, pomoci druhým, patří 
od nepaměti ke křesťanské lásce - Coko-

liv jste udělali pro jednoho z těchto nej-

poslednějších, pro mě jste udělali – pra-
ví Pán. 
     Zvu vás také na tradiční ples středis-
ka. Čeká nás již jeho sedmý ročník. Bude 
se konat klasicky na ZŠ ve Staré Vsi  
nad Ondřejnicí, začínáme v 19.30 hod. 
Co na něm bude? Nechte se překvapit!  
     Připomínám také možnost se přihlá-
sit do konce ledna na Pouť důvěry  

do Taizé. Kdo má rád ticho, zpěv, mezi-
národní společenství mladých, ať nevá-
há. Termín poutě je 17.-25.2.2013. Více 
info hledej na našem webu  
http://dcm.doo.cz. 
 
     Do Nového roku vám všem vyprošuji: 
Velké věci se skoro vždy dějí nenápad-
ně, bez záběrů televizních štábů,  
bez velké publicity. Jsou opravdové, 
směřují k oslavě Boží… nepřehlédněme 
je! 
 
Požehnané a pokojné svátky plné lásky!  

+ o. Kamil  

Úvodní slovo ředitele DCM 



leden 2013 

http://dcm.doo.cz  3 

LEDEN 2013 
 

01.01.2013 1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Žl 26 2. čteni: Gal 4,4-7  
                            Evangelium: Lk 2,16-21 
02.01.2013  1. čtení: 1Jan 2,22-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,19-28   
03.01.2013 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Žl 98Evangelium: Jan 1,29-34 
04.01.2013  1. čtení: 1Jan 3,7-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,35-42  
05.01.2013 1. čteni: 1Jan 3,11-21 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 1,43-51 
06.01.2013 1. čteni: Iz 60,1-6 Žalm: Žl 72 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6                                 
                            Evangelium: Mt 2,1-12 
07.01.2013 1. čteni: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Žl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 
08.01.2013 1. čteni: 1Jan 4,7-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,34-44 
09.01.2013 1. čteni: 1Jan 4,11-18 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,45-52 
10.01.2013 1. čteni: 1Jan 4,19-5,4 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 4,14-22a 
11.01. 2013 1. čteni: 1Jan 5,5-13 Žalm: Žl 147 Evangelium: Lk 5,12-16 
12.01.2013 1. čteni: 1Jan 5,14-21 Žalm: Žl 149 Evangelium: Jan 3,22-30 
13.01.2013 1. čteni: Iz 40,1-5.9-11 Žalm: Žl 104 2. čteni: Tit 2,11-14;3,4-7                                
                            Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 
14.01.2013 1. čteni: Žid 1,1-6 Žalm: Žl 97 Evangelium: Mk 1,14-20 
15.01.2013 1. čteni: Žid 2,5-15 Žalm: Žl 8 Evangelium: Mk 1,21b-28 
16.01.2013 1. čteni: Žid 2,14-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mk 1,29-39 
17.01.2013 1. čteni: Žid 3,7-14 Žalm: Žl 95 Evangelium: Mk 1,40-45 
18.01.2013  1. čteni: Žid 4,1-5.11 Žalm: Žl 78 Evangelium: Mk 2,1-12 
19.01.2013  1. čteni: Žid 4,12-16 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 2,13-17 
20.01.2013  1. čteni: Iz 62,1-5 Žalm: Žl 96 (95) 2. čteni: 1Kor 12,4-11                                 
                            Evangelium: Jan 2,1-12 
21.01.2013  1. čteni: Žid 5,1-10 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 2,18-22  
22.01.2013  1. čteni: Žid 6,10-20 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mk 2,23-28 
23.01.2013  1. čteni: Žid 7,1-3.15-17 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 3,1-6 
24.01.2013 1. čteni: Žid 7,25-8,6 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 3,7-12 
25.01.2013  1. čteni: Sk 22,3-16 Žalm: Žl 117(116) Evangelium: Mk 16,15-18 
26.01.2013  1. čteni: Žid 9,2-3.11-14 Žalm: Žl 47 Evangelium: Mk 3,20-21 
27.01.2013 1. čteni: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 Žalm: Zl 19(18) 2. čteni: 1Kor 12,12-30                                                  
                            Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21 
28.01.2013  1. čteni: Žid 9,15.24-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mk 3,22-30 
29.01.2013  1. čteni: Žid 10,1-10 Žalm: Žl 40Evangelium: Mk 3,31-35 
30.01.2013  1. čtení: Zid 10,11-18  Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 4,1-20  
31.01.2013  1. čtení: Zid 10,19-25  Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 4,21-25    
 
          www.katolik.cz  
               

Liturgický kalendář 
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Václav Uher 

● 21.8.1993 - příchod na svět 

● květen 2012 - maturitaaa 

● září.2012 - odvod na VUT Brno 

● 1.9.2012 - zástupce za děkanát 

            Frýdek - horní 

Personality - představujeme děkanát Frýdek 

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

v krátkosti představit?  

Jsem mladý, studující, perspektivní, 19 let starý jedinec vysokého vzrůstu,  
který vždy (nerad) zkazí všechnu srandu! Rád spím a odpočívám. Mezi mé koníčky 
patří fotbal, čutaná a kopaná.  
 

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

Jednoduše, ušili na mě boudu. Dostali mě na cukrkando…  :-) 
 

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

Myslím si, že děkanátní mládež a spolča by nějak fungovaly i bez nás, ale je zapo-
třebí to taky trochu korigovat tzv. shora a od toho jsme tady my. Takoví prostřed-
níci mezi DCM a společenstvími ve farnostech.  
 
4) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly kaplanem pro mládež zvládnuty?  

Vždy je potřeba mít vše vymodlené, s Pánem za zády jde vše krásně od ruky. 
Také je důležité mí lidi, na které se můžete spolehnout.  

 
5) Co Ti tato služba přinesla a přináší?  

Radost z vlastních strastí…to je doslova blažený pocit  :-)  
Taky jsem prohloubil a zkvalitnil svůj vztah k Bohu. Sice se to říká skoro u každé 
příležitosti, ale je to tak!  

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

Zatím se držím studia a to v prostředí elektrotechnickém na Vysokém učení tech-
nickém v Brně.  

 
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?  

Tuž mám mámu, tátu, jednu sestru a ještě ségru, taky babičku a dědečka.Na prs-
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tech nepočítaje sestřenic a na prstech počítaje bratranců. :-) No taky mám vlastně 
dva bratry, ty ale mí rodiče neznají… :-) 

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

Trapas..? Protřepat, nemíchat prosím…aneb vždy a všude  :-)  
Osudné jsou mi ku příkladu tyčky v šalině! . 

Loučí se Petr Hrtús as. Kefa z DCM...bye! 

...téměř pět let zahříval lože kanceláře DCM v Ostravě na biskupství. I usoudil,  
že již čas změny nastal. S Božím příslibem „povýšil“ o několik pater níže v budově 
kurie :-) Dílo své přenechává následovnici, jenž v příštím čísle  poví o sobě více 
snad... =)  
 
„Díky veliké všem vám, milí, za vše! Za každý bol či úraz duše mnou způsobený 

omluvu  skládám vám i Bohu. Bylo mi ctí!“ Kefa 
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Barbora Olejníková 

● 10.7.1992 - příchod na svět  

● květen 2011 - maturitaaa´ 

● září 2011 - odvod na VOŠ Ostrava 

● 1.9.2012 - zástupce za děkanát  

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

představit? 

Ták J něco málo o mě.. je mi (krásných) 20 let =) a už druhým rokem studuji Vyšší 
odbornou školu v Ostravě, obor Sociální práce a sociální pedagogika. Když jsem 
mimo školu, ráda sednu ke klavíru, na kolo či jen tak se sluchátky v uších vyrazím 
někam ven, anebo zajdu do naší frýdecké charity, kde „dobrovolničím“. Doma 
mám ráda svůj klídek. :) Protože však nemám žádné sourozence, je toho klídku 
někdy až moc, a tak vyhledávám kontakt s přáteli.  

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

Vzhledem k tomu, že jsem ukončila kurz Animátorů ve Staré Vsi a „spolupáchala“ 
s ostatními animátory různé akce v děkanátu, byla jsem jednoho červnového ve-
čera jmenována, dnes již bývalými zástupci děkanátu na zástupce zástupce a od té 
doby jsem pravou pravicí zástupce Vaška. :-)  
 
3) Jak vnímáš poslání zástupce za děkanát a je vůbec zapotřebí (proč)?  

Zástupce za děkanát je především prostředníkem mezi DCM a samotnými mladý-
mi ve farnostech, kteří hledají cestu k Bohu zejména skrze akce, jež středisko pro 
mládež pořádá a zároveň našim farnostem umožňuje různé aktivity pro mladé lidi 
dělat. Ať už se jedná o diecézka, či „jen“ o správnou motivaci, jak mladé povzbu-
zovat, aby v dnešním světě hledali Krista.   
 
4) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly zástupcem za děkanát zvládnuty?  

Ze všeho nejvíc je důležité neorganizovat naši práci pro sebe, nebo pro ten pocit, 
že já jsem ten, díky kterému to, či ta akce je, ale mířit s veškerým našim úsilím 
k Bohu a dělat to pro Něj. Jen díky Jeho milosti může být náš podíl práce 
v děkanátu požehnán. Proto smyslem našich úkolů  je, být neustále ve spojení 
s Ním, a tak Jej oslavovat.  

Personality - představujeme děkanát Frýdek 
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5) Co Ti tato služba přinesla a přináší?  

V prvé řadě mi přinesla změnu, kterou jsem ráda podstoupila, jelikož jsem v době 
před jmenováním prožívala touhu po něčem novém. Dala mi také znovu novou 
šťávu a motivaci dál makat na mladých a s mladými. Osobně mi přináší radost 
v srdci a taky dobrý pocit ze seberealizace. :-) 

 
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium, práce)  
Tož, jak už jsem hore zmínila.. :-)  studuji sociální práci na „vošce“ ve druhém roč-
níku. Je to můj vysněný obor, takže si jej (zatím) užívám. A co bude dál? Taťka 
ví… :-)  
 
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?  

Moje rodina…J  Protože naši nemohli mít dlouho děti, tak se až po 11 letech man-
želství narodil čtyř kilový „drobek“  Barborka. 
     Mamka pochází z Valaška, tudíž mám k jižnímu kraji velice blízko.. (čím to bu-
de? J ) a taťka z Frýdku. Mám plno starších sestřenic a bratranců, takže když se 
celá rodina sejdeme u slivovičky, na mě pak zbývá hlídání všech těch prcků dra-
hých příbuzných. J  Jsme to veselá kopa!  
 
8) Zažila jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol?  
Jeden takový běžný by byl.. člověk se tak zahledí do temného okýnka BMW, aby si 
upravil rozcuchané vlasy.. a ejhle, po nějaké době  snahy udělat ze sebe zase člo-
věka, se okýnko spouští dolů a za ním usmívající se borec v černých brýlích. 
     Nooo.. poučím se někdy?!  :-) 

Vašku a Báji, děkujeme za vaší neocenitelnou ochotu sloužit mla-
dým v děkanátu Frýdek (horní část)! Vyprošujeme vám hodně trpě-

livosti a milostí! +DCM & DSM 
 
V příštím čísle se představí Bc. Marie Hennigová, nová pracovnice DCM v Ostravě! 
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Tvořivý víkend 
Zbytek nemusí být vždy na vyhození ...  
... tak o tom se mohl přesvědčit ten, 
kdo navštívil Tvořivý víkend, který pro-
běhl na půdě Střediska pro mládež, ve 
dnech 2. - 4.11.2012.  
     Z avizovaných 13 - 22 lidí se nás sjelo 
kolem 24 - 30. Ono na tom našem 
"sjetí" se podílel hlavně vydýchaný 
vzduch útrob shromažďovny. Bylo to z 
několika prostých důvodů, avšak ten 
hlavní bylo zapálení všech přijezdivších, 
kteří se spolu s námi pustili do tvoření. 
V pátek, po večeři a seznamce jsme se 
mohli vrhnout na první tvoření - bylo 
jím výroba náušnic a přívěšků na krk - 
padla otázka - "co s pivními vršky? co se 
zbylým alobalem? co s kousky bavlnek a 
jen s dvěmi knoflíčky?" Náušnice přeci! 
A mohlo se, pod taktovkou Lidu, Tezi a 
Gabe, vyrábět. A protože pátek byl 
dnem Památky všech zesnulých, naše 
kroky večer směřovaly na místní hřbi-
tov, kde jsme se jali získat plnomocný 
odpustek. O co se jedná a jaké podmín-
ky musí být splněny nám vysvětlil 
o.Michal, který nás doprovázel. Sobotní 
den patřil otázkám - "co se zbylými 
Zlatými stránkami?" Odpověď nám 
poskytla Tezi, která nás naučila jak šulat 
papír do tyčinek a ty pak splétat do 
košíčku i košíku. Po svačině padla otáz-
ka - "co se zbylou ponožkou, když vám 
záhadně jednu pračka sežere?" - odpo-
vědí je vyrobit si sněhuláka. A v ten 
moment ve Vsi ani nemuselo sněžit - a 
vznikalo hafo sněhuláčků, sněhuláků i 
sněhulic :-)  Odpoledne se otevřely okna 
ve shromažďovně aby se připustil kyslík 
a my vyskotačili ven a zde si dali odpo-

věď na otáku "co se zbylou troškou 
batiky?" Použít ji na sypanou batiku. A 
už se sypalo, a skládalo, a zapékalo a 
čvachalo. Nu, když už jsme byli venku, 
tak rozděleni do šesti skupin, s foťáky v 
ruce a s inspirací z miniprezantace o 
Land artu jsme se vydali do okolní příro-
dy a tvořili, fotili, a souznili s přírodou a 
spolu s ní vytvářeli land art. V sobotní 
večer padly ještě dvě otázky - "co s 
pohlednicemi?" - nabídli jsme řešení v 
podobě malé krabičky, třeba na vyrobe-
né náušky. Druhá otázka - "co s kalíšky z 
vypalených čajových svíček?", byla zod-
povězena - dají se použít jako dekorace 
na stromeček, či na přáníčko, v podobě 
hvězdiček či vloček. Sobotní den byl 
obohacen o přednášku s osobním svě-
dectvím Tondy, který je velký milovník 
přírody, a dále adorací před Nejsvětější 
Svátostí, při které byly použity texty bl. 
Jana Pavla II., z Listu umělcům. Svět 
potřebuje krásu! Víme, že akce na Stře-
disku jsou ukončeny nedělním obědem 
a děkovačkou. Proto, abychom si ozdo-
bili stůl před obědem, vzali jsme do 
svých rukou konečně pastelky, fixy, 
tužky a papír, a vyrobili jsme jmenovku 
se vzkazem pro druhého kamaráda. A 
pak děkovačka - díky Středisku a jeho 
domácím - za poskytnuté zázemí a reali-
zaci. Díky vám lidičkové, kteří jste na 
Tvořák přijeli a velice úžasně a kreativně 
jste se připojili. A velké díky patří Tezi a 
Lidu - spoluTvořilkám a kamarádkám, za 
inspiraci, účast, pomoc. A ještě jedno 
díky - Tomu nahoře ...  
     Už teď srdečně zveme na další ročník 
Tvořivého víkendu - budeme se na vás 
těšit! 

L., T., G. 

Prožili jsme 
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Porta Fiedei - apoštolský list  
       Benedikta XVI. 
 

...pokračování z minulého čísla 

 10. Rád bych nyní načrtnul cestu, jež 
nám má pomoci porozumět lépe nejen 
obsahu víry, ale také samotnému aktu, 
jímž se v naprosté svobodě rozhoduje-
me odevzdat se plně Bohu. Existuje 
totiž hluboká jednota mezi aktem, jímž 
věříme, a obsahem, jemuž dáváme svůj 
souhlas. Vstoupit do této reality nám 
pomáhá také svatý Pavel, když píše: 
„Víra v srdci vede ke spravedlnosti, 
vyznání ústy vede ke spáse“ (Řím 10, 
10). Srdce naznačuje, že první akt, jímž 
se člověk přibližuje k víře, je Božím da-
rem a působením milosti, která jedná v 
nitru člověka a přetváří jej.  
V tomto ohledu slouží jako zvláště vý-
mluvný příklad Lýdie. Svatý Lukáš vyprá-
ví, že když byl Pavel ve Filipech, šel v 
sobotu hlásat evangelium některým 
ženám. Byla mezi nimi i Lýdie a „Pán jí 
otevřel srdce, takže pozorně nasloucha-
la Pavlovým řečem“ (Sk 16, 14). Význam 
tohoto prohlášení je důležitý. Svatý 
Lukáš tu ukazuje, že nestačí znát obsah 
toho, čemu se má uvěřit. Srdce, skuteč-
ný svatostánek skrytý uvnitř člověka, se 
musí otevřít milosti, jež očím umožňuje, 
aby viděly pod povrch, a člověk tak 
mohl pochopit, že to, co se hlásá, je 
Boží slovo.  
Vyznání ústy zase naznačuje, že k víře 
nutně patří také veřejně vydávané svě-
dectví a angažovanost. Křesťan nikdy 
nesmí přemýšlet o víře jako o soukromé 
záležitosti. Víra znamená rozhodnutí být 
s Pánem a žít s ním. Toto „bytí s Pá-

nem“ ukazuje na nutnost porozumět 
důvodům, proč věřit. Právě proto, že 
jde o svobodný akt, vyžaduje víra spole-
čenskou odpovědnost za to, v co se 
věří. Tento veřejný rozměr víry a její 
odvážné hlásání všem lidem předvedla 
církev zcela jednoznačně při Letnicích. 
Je to dar Ducha Svatého, který nás 
uschopňuje k misijnímu poslání a posi-
luje naše svědectví, aby bylo upřímné a 
nebojácné.  
     Vyznání víry je aktem osobním a 
zároveň společným. Prvním předmětem 
víry je totiž církev. Ve víře celého křes-
ťanského společenství dostává jedinec 
křest, skutečné znamení vstupu mezi 
věřící lid, aby získal spásu. Jak čteme v 
Katechismu k ato l ick é c írkv e: 
„‚Věřím‘ (apoštolské vyznání víry): to je 
víra církve, kterou osobně vyznává kaž-
dý věřící, zvláště při křtu. Věří-
me‘ (nicejsko-cařihradské vyznání víry v 
řeckém originále): to je víra církve, kte-
rou vyznávají biskupové shromáždění 
na koncilu nebo liturgické společenství 
věřících v běžném životě. ‚Věřím‘: tak 
také církev, naše matka, odpovídá Bohu 
svou vírou a učí nás říkat ‚Věřím‘, 
‚Věříme‘.“17  
     Je zřejmé, že k tomu, aby člověk 
mohl dát svůj souhlas, tedy aby výslov-
ně a úplně svým rozumem a vůlí přilnul 
k tomu, co církev předkládá, je nutné 
poznat obsah víry. Toto poznání uvádí 
do plnosti Bohem zjeveného spásonos-
ného tajemství. Dát svůj souhlas dále 
znamená, že když člověk věří, svobodně 
přijímá celé tajemství víry, protože ga-
rantem jeho pravdivosti je Bůh, který se 

(Pokračování na stránce 10) 
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zjevuje a dovoluje nám, abychom po-
znali tajemství jeho lásky.18  
     Na druhou stranu nesmíme zapomí-
nat, že v našem kulturním kontextu 
existuje množství lidí, kteří v sobě sice 
nerozpoznávají dar víry, upřímně však 
hledají nejvyšší smysl a konečnou prav-
du svého života i celého světa. Toto 
hledání je skutečnou „preambulí“ k víře, 
neboť vede lidi po cestě směřující k 
tajemství Boha. Lidský rozum v sobě 
nese vrozenou potřebu „toho, co platí a 
trvá vždycky.“19 Tato potřeba pak za-
kládá trvalé a do lidského srdce nesma-
zatelně vepsané nutkání jít a nalézt 
toho, jehož bychom nikdy nehledali, 
kdyby nám už předtím nevyšel napro-
ti.20 Víra nás k tomuto setkání zve a 
plně nás pro ně otevírá.  
11. Cenný a nenahraditelný nástroj, 
nezbytný k dosažení systematického 
poznání obsahu víry, mohou všichni 
najít v Katechismu katolické církve. Patří 
mezi nejdůležitější plody II. vatikánské-
ho koncilu. V apoštolské konstituci Fidei 
depositum, kterou ne náhodou pode-
psal blahoslavený Jan Pavel II. v den 
třicátého výročí zahájení II. vatikánské-
ho koncilu, se píše: „Tento katechismus 
(bude) velmi důležitým přínosem k oné 
obnově celého života církve… Uznávám 
Katechismus za platný a oprávněný 
nástroj ke službě církevnímu společen-
ství a za bezpečnou normu pro vyučová-
ní víře.“ 
Právě v tomto smyslu bude třeba, aby 
během Roku víry došlo ke koordinova-
nému úsilí znovu objevit a prostudovat 
základní obsah víry, jenž v Katechismu 
katolické církve nachází svou systema-
tickou a organickou syntézu. Vidíme zde 
bohatství nauky, kterou církev během 
svých dvoutisíciletých dějin přijímala, 
střežila a předkládala. Od Písma svaté-

ho k církevním 
otcům, od 
mistrů teologie 
po světce 
všech staletí 
p ř eds t av uj e 
Katechis mus 
trvalý doklad 
množství způ-
sobů, jimiž církev rozjímala o víře a 
rozvíjela své učení, aby věřícím nabídla 
jistotu pro jejich život z víry.  
Již svou strukturou sleduje Katechismus 
katolické církve vývoj víry až k důležitým 
tématům každodenního života. Stránku 
za stránkou zjišťujeme, že to, co se nám 
zde předkládá, není teorie, ale setkání s 
konkrétní osobou, která žije uprostřed 
církve. Po vyznání víry je představen 
svátostný život, skrze nějž je Kristus ve 
své církvi přítomen, působí v ní a budu-
je ji. Bez liturgie a svátostí by vyznání 
víry ztrácelo na účinnosti, protože by 
mu chyběla milost, která podporuje 
svědectví křesťanů. Podobně i nauka 
Katechismu o morálním životě dostává 
svůj plný význam teprve tehdy, jestliže 
je uvedena do vztahu s vírou, liturgií a 
modlitbou.  
12. V Roce víry bude tedy Katechismus 
katolické církve sloužit jako skutečný 
nástroj podpory ve víře. Pomoci může 
zvláště těm, kdo se věnují formaci křes-
ťanů, v našem kulturním prostředí tolik 
důležité. Z tohoto důvodu jsem vyzval 
Kongregaci pro nauku víry, aby se sou-
hlasem kompetentních dikasterií Apoš-
tolského stolce vypracovala Nótu, která 
církvi i jednotlivým věřícím poskytne 
směrnice, jak prožít Rok víry co nejefek-
tivněji a nejvhodněji, ve službě víry a 
evangelizace.  

 
Pokračování příště 
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Naše aktivity 

Kurz animátorů I. A  25. - 27.1.2013 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 - „Animátory IA“ čeká duchovní obnova, která proběhne ve Frýdlantu n/O. 
Začátek je v pátek v 19.00 hod. a konec v neděli ve 12.00 hod. 

Silvestr ve Vsi 30. 12. - 1.1.2013 Stará Ves n/O. 
Zůstal/a jsi sám/a doma a nemáš s kým strávit silvestrovský večer? Bouchlo vám 
doma topení a Ty se potřebuješ nutně zahřát? Neváhej a přijeď prožít Silvestra  
na Diecézní středisko mládeže do Staré Vsi n/O. se známýni i méně známými lidmi 
s luxusním noclehem  ve vyhřátém vagónu… Začínáme v neděli 30.12. v 15.30 
hod., končíme v úterý na Nový rok po obědě. Nutno se včas přihlásit na sta-
ra.ves@razdva.cz nebo 558 669 413!  

Pouť důvěry do Taizé  17. - 25.2.2013 Taizé (FRA) 
Všechny mladé starší 17i let zveme na Pouť důvěry do Taizé. Prožiješ nezapome-
nutelné chvíle při modlitbě zpěvem, ztišení, katechezích a diskusích, při společné 
práci, procházkách… Vyrážíme v neděli 17.2.2013 ve 14.10 hod. ze Staré Vsi n/O. a 
vracíme se v pondělí 15.2.2013 dopoledne. Zastavovat budeme v Ostravě, Olo-
mouci a Praze. Cena za dopravu je 2 200 Kč, ubyt.+strava je 40€ (do 29 let včet-
ně), 80€ (30 let a více). Počet osob starších 29i let je omezen! Více info hledejte 
na http://dcm.doo.cz v odkazu „Taizé“. Zde naleznete také přihlášku, kterou vypl-
něnou zašlete na dcm@doo.cz. Kapacita autobusu je omezena!  

Večer mladých  23.1.2013 Biskupství Ostrava 
Novoroční večer mladých bude patřit již tradičně „odpočinku“. Zveme vás  
na Večer plný her. Jistě si každý přijde na své...hry budou připraveny rozmanité.  
A v buffee vás bude čekat opět nějaké překvapení. Začínáme mší sv. v 18.00 hod. 
v kapli ostravského biskupství. Po mši sv. je možnost rozhovoru s knězem. V pauze 

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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