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Milí přátelé, 
 
únor bílý, pole sílí.  
Zemědělská pranostika nám ukazu-
je, jak je důležitý odpočinek, posklá-
dání věcí. Občas slyším, že se nu-
dím. Jeden tatínek říkával: 
„Znuděnost, povstává z vnitřku.“ 
S tím naprosto souhlasím. Řečeno 
jinak, když se člověk přiznal, že se 
nudí, znamenalo to, že nejsi nebo 
se nesnažíš být vynalézavý. 
V životě věci nespadnou samy. Člo-
věk potřebuje daný řád. Vědět, co 
mě čeká, daný úsek dne. Být ote-
vřený na 
nové a 
nečekané 
událost i , 
které při-
c h á z e j í 
b ě h e m 
dne. Ne-
smíme však zapomínat na to pod-
statné, co chceme prožít. Tím je: 
modlitba, čas na studium, relax, 
sport, kniha, hudba, kultura apod. 
Když opomíjíme nějakou z oblastí, 
tak slábneme. 
Druhá strana mince je, že máme 
moc aktivit, příliš mnoho přátel na 
sítí a zapomínáme na podstatné. Na 
osobní vztahy s přítelem. Sednout si 
tváří tvář a vzájemně si naslouchat. 
Zahledět se s rodinou na západ 
slunce. Přečíst si kousek společně 

z knihy. Vypít společně kávu, limo-
nádu u domácího krbu.  
A v neposlední řadě čas na osobní  
setkání s Pánem. Sednou a sytit se 
Slovem Božím, které usvědčuje, 
osvobozuje. Vést lidský hovor při 
modlitbě, ztrácet svůj čas v čase 
věčném. Zajít na mši přes týden. 
Posvěcování není nikdy dost.  
V roku víry přečíst poselství Papeže 
Benedikta k mládeži – viz stránky 
dcm@doo.cz  a další. 
Lidský prožitek ze srdce k srdci, na 
rovině lidské a božské nenahradí 
žádná technika. Pospolitost přátel, 
se kterými prožiji práci, sport, výlet, 
modlitbu, nenahradí tisíc „přátel“ 
na facebooku. 
 
Přemýšlejme, odstraňujme zbyteč-
nosti, které brzdí a nudí můj osobní 
život. V jednoduchosti je krása  
a síla. Přeji vám, ať využijeme zimní 
čas ke kořenění zdravého vývoje 
lidského života. 
 
Pán vám žehnej, Matka Boží  
ochraňuj. 

 
+ o. Kamil  

Úvodní slovo ředitele DCM 

mailto:dcm@doo.cz
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ÚNOR 2013 
 

01.02.2013 1. čteni: Žid 10,32-39 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mk 4,26-34  

02.02.2013  1. čteni: Mal 3,1-4 Žalm: Žl 24(23) 2. čteni: Žid 2,14-18 
                            Evangelium: Lk 2,22-40  

03.02.2013 1. čteni: Jer 1,4-5.17-19 Žalm: Žl 71 (70) 2. čteni: 1Kor 12,31-13,13 
                            Evangelium: Lk 4,21-30   
04.02.2013 1. čteni: Žid 11,32-40 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mk 5,1-20  
05.02.2013 1. čteni: Žid 12,1-4 Žalm: Žl 22 Evangelium: Mk 5,21-43  
06.02.2013 1. čteni: Žid 12,4-7.11-15 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 6,1-6  
07.02.2013 1. čteni: Žid 12,18-19.21-24 Žalm: Žl 48 Evangelium: Mk 6,7-13  
08.02.2013 1. čteni: Žid 13,1-8 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mk 6,14-29  
09.02.2013 1. čteni: Žid 13,15-17.20-21 Žalm: Žl 23 Evangelium: Mk 6,30-34  
10.02.2013 1. čteni: Iz 6,1-2a.3-8 Žalm: Žl 138(137) 2. čteni: 1Kor 15,1-11 
                            Evangelium: Lk 5,1-11  
11.02. 2013 1. čteni: Gn 1,1-19 Žalm: Žl 104 Evangelium: Mk 6,53-56  
12.02.2013 1. čteni: Gn 1,20-2,4a Žalm: Žl 8 Evangelium: Mk 7,1-13  
13.02.2013 1. čteni: Jl 2,12-18 Žalm: Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17  
                            2. čteni: 2Kor 5,20-6,2 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18  
14.02.2013 1. čteni: Dt 30,15-20 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 9,22-25  
15.02.2013 1. čteni: Iz 58,1-9a Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 9,14-15  
16.02.2013 1. čteni: Iz 58,9b-14 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 5,27-32  
17.02.2013 1. čteni: Dt 26,4-10 Žalm: Žl 91 2. čteni: Řím 10,8-13 
                            Evangelium: Lk 4,1-13  
18.02.2013  1. čteni: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 25,31-46  
19.02.2013  1. čteni: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,7-15  
20.02.2013  1. čteni: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 11,29-32  
21.02.2013  1. čteni: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh Žalm: Žl 138 
                            Evangelium: Mt 7,7-12   
22.02.2013  1. čteni: 1Petr 5,1-4 Žalm: Žl 23(22) Evangelium: Mt 16,13-19  
23.02.2013  1. čteni: Dt 26,16-19 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,43-48  
24.02.2013 1. čteni: Gn 15,5-12.17-18 Žalm: Žl 27(26) 2. čteni: Flp 3,17-4,1 
                            Evangelium: Lk 9,28b-36  
25.02.2013  1. čteni: Dan 9,4b-10 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 6,36-38  
26.02.2013  1. čteni: Iz 1,10.16-20 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 23,1-12  
27.02.2013 1. čteni: Jer 18,18-20 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 20,17-28                                                                

28.02.2013  1. čteni: Jer 17,5-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 16,19-31  
 
 
          www.katolik.cz  
               

Liturgický kalendář 
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Bc. Marie Hennigová 

● 18.6.1987 - příchod na svět 

● leden 2012 - státnice 

● 2.1.2013 - nástup na DCM 

Personality - představujeme novou pracovnici 

DCM 

1)  S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se 
v krátkosti představit?  
     Jmenuji se Marie Hennigová a bydlím v krásné vesničce Žimrovice, která je 
vzdálená 3 km od Hradce nad Moravicí. Mám 4 sourozence. 
     I když jsem vždycky chtěla pracovat jako sekretářka (teď už vím, že to moje 
cesta rozhodně není), podala jsem si přihlášku na Cyrilometodějskou teologickou 
fakultu do Olomouce. Tam jsem vystudovala obor sociální pedagogika. Mám ráda 
četbu knih, moře a sladké :-)  Ráda taky chodím do přírody nebo se projet na kole.  
Nemám ráda houby, hady a  nepořádek.  
 
2) Jak ses dostala na  DCM do Ostravy? 
Jednoho dne mně zavolal otec Kamil a chtěl se se mnou sejít. Na schůzce mi řekl, 
že Kefa odchází z biskupství, a tak hledá jeho nástupce a jestli bych nešla místo 
něho. I když jsem v té době byla zaměstnaná, nasadil mi brouka do hlavy. Po hoo-
odně dlouhém zvažování všech pro a proti, jsem nakonec na Kamilovu nabídku 
kývla a jsem tady :-)  

 
3) Jak vnímáš poslání pracovat na DCM?  
Jako Boží volání. Klidně jsem teď mohla dál pracovat v Praze, ale Bůh mě chtěl  
v Ostravě, tak mě tady má :-) Taky tuto práci beru jako novou zkušenost a dou-
fám, že nezklamu ty, kteří do mě vložili svou důvěru :-)  
 
4) Jaké úkoly a práce ti byly uděleny?  
Jelikož jsem převzala „žezlo“ po Peťovi, tak budu dělat vše, co on.  
Takže...připravovat Večery mladých, komunikovat s mladými, organizovat Pouť do 
Taizé, psát Vagónek, setkávat se se zástupci a spoustu dalších věcí, které mě teď 
hned nenapadají. Určitě se nudit nebudu :-) 
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5) Co Ti tato služba přináší?  
Ještě se to tak nedá posoudit, protože jsem teprve na začátku. Ale za tu krátkou 
dobu, co na biskupství jsem, jsem poznala spoustu mladých lidí, kteří se aktivně 
zapojují do duchovního života v naši diecézi,  ať už ve svých farnostech či děkaná-
tech.  Díky za Vás! 

 
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“? (studium, práce)  
V lednu loňského roku jsem dokončila studium na Cyrilometodějské teologické 
fakultě v Olomouci a zároveň od ledna 2012 jsem začala pracovat jako asistentka 
právníka v advokátní kanceláři v Praze., kde jsem byla až do listopadu. Od prosin-
ce jsem se postupně začala seznamovat, jak s životem ve Staré Vsi, tak s práci na 
DCM :-) 

 
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?  
Určitě. Mám maminku a tatínka a jak už jsem napsala v bodě č. 1, čtyři sourozen-
ce. A to jednu sestru a 3 bratry. V našem velkém domě jsme už z dětí zůstali je-
nom já a mladší brácha. Starší tři sourozenci už mají své rodiny a bydlí jinde. 
Ovšem do svého „rodného“ domečku se rádi vrací :-) Taky mám babičku a několik 
bratranců a sestřenic. Když přijdeme všichni k babičce na návštěvu, tak je nás 
tolik, že to někteří můžou brát jako malou svatbu :-) Hold je nás hodně :-) 

 
8) Zažila jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol?  
Určitě zažila, akorát si teď na žádný nevzpomínám :-) 

 
 

Děkujeme Marušce za rozhovor a vyprošujeme ji hodně trpělivosti 
a milostí!!! + DCM & DSM  
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 Prožili jsme 

Silvestr ve Vsi 
Skvělá akce na konci roku!  
Tak by se to dalo shrnout v pěti 
slovech, ale to se rozhodně nedá.  
Nebojte, budu stručná. Nemůžu 
porovnat s předešlými Silvestry, 
protože jsem ve Vsi trávila poslední 
dny v roce poprvé, ale můžu však 
říct, že kdo zaváhal a nepřijel,  
o hodně přišel.  
Touto akcí nás prováděli samotní 
svatí Cyril a Metoděj (o. Kamil a o. 
Michal) a také týmáci v oslabené 
sestavě (Helenka se kurýrovala do-
ma). Užili jsme si spoustu her a ne-
chyběl ani silvestrovský výlet. Letos 
se jelo „svrhnout Radegasta“.  La-
novkou nám nedovolili, a tak jsme 
se museli na Pustevny dostat po 
svých, odkud naše kroky směřovaly 
kolem sochy Radegasta (který stále 
stojí:-)) ke kostelu Svatých Cyrila a 
Metoděje, odkud jsme se po krátké 
přestávce vraceli zamrzlou stezkou 
zpět k autům. Snad nikomu, se ne-
podařilo projít bez pádu (lesní ces-
tičky byly pěkné kluziště), a komu 
by se to přece jen podařilo, patří 
mu můj obdiv. Po příjezdu do Vsi 
jsme pozdně poobědvali a vyzkou-
šeli si, jaké je to připravit scénku 
pro ostatní. Díky tomu víme, jaké to 
bylo v době husitů, Marie Terezie, 
nebo národního obrození. Po před-
půlnoční mši svaté jsme se vydali  

k dřevěnému kříži v polích, kde  
jsme společně shlédli ohňostroj z           
celého okolí. Přípitkem jsme však 
neskončili. Po návratu na faru vzali 
o. Kamil, Vašek a spol. do rukou 
kytary, harmoniku a hrálo se, zpíva-
lo a trochu i tančilo skoro až do rá-
na! Na své si přišli i otužilci. Dvojice 
neznámých mladíků v ranních hodi-
nách (přesněji okolo 4:00) naskáka-
la do farního rybníčku, odkud však 
záhy doslova vystřelili do farních 
koupelen, k jejich zklamání bohužel 
obsazených. (Kdybyste chtěli zjistit 
totožnost těchto mladíků, zeptejte 
se Kuby nebo Vojty :-)) Tím se ale 
stále nekončilo. Pětice odvážných si 
poté ještě vychutnávala horké i stu-
dené Granko, bohužel ale i tito vytr-
valci podlehli v ranních hodinách 
spánku. Náš program na nový den 
zněl jasně: „Ukliďte ten bordel!" To 
jsme samozřejmě splnili a vydali se 
společně na farní mši svatou, po 
které následoval poslední bod naší 
akce, a tím nemohlo byt nic jiného 
než oběd, a pro ty, kteří ještě ne-
chtěli domů, byla přichystána shro-
mažďovna s projekcí projevu pana 
prezidenta. Takže příští rok rozhod-
ně neváhejte a určitě přijeďte! 

 

Míša M. 
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V kalendáři si můžeme přečíst datum 12. 
1. a do Staré Vsi n./O. se k večeru začínají 
sjíždět první příznivci tance a dobré zába-
vy, aby zde prožili společný večer. V místní 
základní škole je totiž připraven již VII. 
střediskový ples. Ručičky na hodinkách se 
pomalu přiblížily k půl 8 večerní a školní 
jídelna i přilehlé prostory se pomalu, ale 
jistě zaplňují příchozími. V 19:30 na 
„taneční parket“ přichází organizátoři – 
kněží a týmáci – aby nás všechny přivítali. 
Celý večer se započal modlitbou, kterou si 
pro nás připravil karvinský děkanát. Vzpo-
mněli jsme také na milého farníka pana 
Balcara, kterého si Pán nečekaně povolal 
k sobě. Pak následovala scénka, kterou si 
pro zpestření a pobavení připravil tým 
DSM a DCM. Scénka nesla název „Příchod 
věrozvěstů“. A my mohli nahlédnout do 
doby, kdy se o založení střediskových 
plesů teprve dedukovalo a myšlenky neby-
ly formulovány ani na papíře. Po skončení 
scénky následoval „taneční blok“, kdy si 
zájemci mohli zase po roce zopakovat 
taneční kroky a rozvířit své boky. Zhruba 
po půl hodině byl taneční blok přerušen 
soutěží. Soutěž spočívala v tom, že vybra-
né taneční páry obdržely pomeranč, který 
si museli tanečníci během tance udržet co 
nejdéle mezi svými čely. Taneční páry 
postupně odpadávaly, jak padaly pome-
ranče. Útěchou všem zúčastněným párům 
byl jejich soutěžní pomeranč :-) Naši milí 
farníci si připravili scénku s tématem 
„Červená Karkulka“. Nebyla to však Kar-
kulka, tak jak ji známe z pohádkových 
knížek. Dějem zahýbala nedávná metano-
lová aféra, která s odstupem času všechny 
pobavila.  Taneční blok si opět dovolil 
přerušit místecký děkanát s další připrave-
nou hrou. Hra měla název „Židlovaná“. 

Páry musely během skladby tančit okolo 
židlí. Když se však hudba zastavila, tak 
musely páry obsadit prázdné židle. Vždy 
se však nepodařilo jednomu páru obsadit 
židli, protože židlí bylo o jednu méně, a 
tak vypadl. Párů bylo 12 a každý „odpadlý“ 
pár, dostal úkol na určitý měsíc. Ani vítěz-
ný pár nebyl výjimkou. Po 23 hodině, 
začala chvíle, kvůli které někteří plesoví 
hosté přijeli. Byla tombola. Po tombole 
následovala další scénka. Již podruhé, 
tento večer, se nám představil tým DCM a 
DSM se svou scénkou, která nesla název 
„Záhady Sherloka Holmese“ a představila 
nám „běžný „chudý“ život na Středisku“. 
Scénka byla pojata velmi vtipně, a tak nás 
velmi pobavila. Jakmile se začalo psát 
datum 13. 1., tak už byl čas jen na 
„taneční blok . A tak si hudební skupina 
ENTERMUSIC, která nás celým večerem 
provázela, mohla užít svůj prostor. Během 
celého plesu se o stravu staraly děkanáty 
Fulnek a Nový Jičín. Pocit žízně nám zase 
za barem zaháněl frýdecký děkanát. Když 
hodiny odbíjely a ukazovaly čas 03:00, 
ples byl definitivně ukončen a poslední 
plesoví hosté opustili taneční parket. Hud-
ba složila svou aparaturu a organizátorům 
a jejich pomocníkům nezbývalo nic jiného 
než po 220 plesových hostech začít uklí-
zet. 
Celý ples se náležitě povedl a mnozí hosté 
si již poznamenali datum 11. 1. 2014, kdy 
se bude konat v pořadí již VIII. střediskový 
ples. 
 

Kateřina Anežka Vítková 
 

 

Prožili jsme 

7. ples střediska 
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Porta Fiedei - apoštolský list  

       Benedikta XVI. 
 

...pokračování z minulého čísla 
 Více než kdy jindy je dnes víra předmě-
tem mnoha otázek, vyplývajících ze 
změněné mentality, která zvláště  
v dnešní době omezuje oblast rozumo-
vých jistot na vědecké a technické obje-
vy. Církev se nicméně nikdy nebála 
ukázat, že mezi vírou a skutečnou vě-
dou nemůže být žádný rozpor; i když 
každá volí jinou cestu, obě směřují  
k pravdě..  
13. Rozhodující význam bude v tomto 
roce mít návrat k dějinám naší víry, v 
nichž se prolínají neprobádatelné hlubi-
ny svatosti a hříchu. Zatímco první z 
nich dosvědčuje nesmírný přínos, který 
pro růst a rozvoj celého společenství 
znamenalo svědectví života jednotlivých 
mužů a žen, hřích musí v každém člově-
ku vyvolat upřímné a trvalé dílo obráce-
ní a umožnit mu tak, aby zakusil Otcovo 
milosrdenství, které se nabízí všem 
lidem.  
Během této doby budeme muset mít 
zrak upřený na Ježíše Krista, neboť „od 
něho naše víra pochází a on ji vede k 
dokonalosti“ (Žid 12, 2): v něm všechny 
strasti a tužby lidského srdce nacházejí 
své naplnění. Radost lásky, odpověď na 
drama utrpení a bolesti, síla odpuštění 
tváří v tvář urážce a vítězství života nad 
prázdnotou smrti: to vše nachází svou 
plnost v tajemství jeho vtělení, v tajem-
ství toho, že se stal člověkem a sdílel s 
námi naši lidskou slabost, aby ji promě-
nil mocí svého zmrtvýchvstání. V tom, 
který pro naši spásu zemřel a znovu 

vstal k životu, se v plném světle před-
stavují příklady víry, které tyto dvoutisí-
cileté dějiny naší spásy provázely.  
Pro svou víru přijala Maria andělovo 
slovo a uvěřila zprávě, že se ve své po-
slušnosti a oddanosti má stát Matkou 
Boží (srov. Lk 1, 38). Při návštěvě Alžbě-
ty předložila Nejvyššímu svůj chva-
lozpěv za úžasná díla, která učinil těm, 
kdo v něj důvěřují (srov. Lk 1, 46–55). S 
radostí a rozechvěním porodila svého 
jediného Syna a uchovala přitom své 
panenství neporušené (srov. Lk 2, 6–7). 
S důvěrou ve svého manžela Josefa 
utekla s Ježíšem do Egypta, aby ho zde 
uchránila před Herodovým pronásledo-
váním (srov. Mt 2, 13–15). Se stejnou 
vírou následovala Pána při jeho hlásání 
a zůstala s ním i po celou cestu na Gol-
gotu (srov. Jan 19, 25–27). Pro svou víru 
Maria okusila plody Ježíšova 
zmrtvýchvstání a uchovávala všechny 
vzpomínky ve svém srdci (srov. Lk 2, 
19.51). Poté je předala Dvanácti, když 
byli společně s ní shromáždění ve veče-
řadle a očekávali Ducha Svatého.  
Skrze víru opustili apoštolové všechno a 
vydali se následovat svého Pána (srov. 
Mk 10, 28). Uvěřili slovům, jimiž on 
hlásal Boží království, přítomné a usku-
tečněné v jeho osobě (srov. Lk 11, 20). 
Žili ve společenství s Ježíšem, který je 
vedl svým učením a předával jim nová 
pravidla života, podle nichž měli být po 
jeho smrti poznáni jako jeho učedníci 
(srov. Jan 13, 34–35). Pro svou víru se 
vydali do celého světa, následovali pří-
kaz zvěstovat evangelium všemu tvor-
stvu (srov. Mk 16, 15) a nebojácně všem 

(Pokračování na stránce 10) 

ROK VÍRY 
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lidem hlásali radost ze zmrtvýchvstání, 
jehož byli věrnými svědky.  
Pro svou víru utvořili učedníci první 
společenství, shromáždili se kolem uče-
ní apoštolů, v modlitbě a ve slavení 
eucharistie, a všechen svůj majetek dali 
k dispozici celému společenství, aby tak 
pomohli bratřím v nouzi (srov. Sk 2, 42–
47).  
Pro svou víru obětovali mučedníci život 
a vydali svědectví o pravdě evangelia, 
která je proměnila a umožnila jim do-
sáhnout toho největšího daru lásky, 
schopnosti odpustit svým nepřátelům.  
Pro svou víru zasvětili muži a ženy své 
životy Kristu, opustili všechno a rozhodli 
se pro život v prostotě evangelní posluš-
nosti, chudoby a čistoty, které jsou 
konkrétními znameními čekání na Pána, 
jenž se neopozdí. Pro svou víru podnika-
li nesčetní křesťané kroky na podporu 
spravedlnosti, aby tak uvedli do praxe 
slovo svého Pána, jenž přišel hlásat 
osvobození utiskovaných a milostivé 
léto pro všechny (srov. Lk 4, 18–19).  
Pro svou víru vyznali muži a ženy všech 
věků a století, ti, jejichž jména jsou 
zapsána v knize života (srov. Zj 7, 9; 13, 
8), jak krásné je následovat Pána Ježíše 
všude tam, kde byli povoláni vydávat 
svědectví o svém křesťanství: v rodině, 
na pracovišti, ve veřejném životě, při 
uplatnění svých jedinečných darů a ve 
službě, k níž byli povoláni.  
Pro svou víru žijeme i my: vyznáváme-li, 
že Pán Ježíš je přítomný v našich živo-
tech i v dějinách.  
14. Rok víry bude též dobrou příležitostí 
k intenzivnějšímu svědectví milosrdné 
lásky. Jak nám připomíná svatý Pavel: 
„Nyní trvá víra, naděje a láska, tato 
trojice. Ale největší z nich je láska“   
 
 

Ještě silnějšími 
slovy, jež pro 
křesťany zna-
menala vždy 
veliký závazek, 
mluví svatý 
Jakub: „Co to 
pomůže, moji 
bratři, říká-li někdo, že má víru, ale 
nemá skutky? Může ho taková víra spa-
sit? Když bratr nebo sestra nebudou mít 
do čeho se obléci a budou mít nedosta-
tek denní obživy, a někdo z vás jim řek-
ne: ‚Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a 
najezte se‘ – ale nedáte jim, co potřebu-
jí pro své tělo, co je jim to platné? Stej-
ně tak je tomu i s vírou: když se nepro-
jevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale 
někdo by mohl říci: ‚Ty máš víru a já 
mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která 
je beze skutků! Já ti však ze svých skut-
ků mohu dokázat svou víru“ (Jak 2, 14–
18).  
Víra bez lásky nevydává žádné ovoce, 
zatímco láska bez víry je pouhým senti-
mentem, trvale vydaným napospas 
pochybám. Víra a láska se navzájem 
potřebují tak, že jedna dovoluje druhé, 
aby se realizovala svým vlastním způso-
bem. Mnozí křesťané zasvěcují s láskou 
svůj život lidem osamoceným, stojícím 
na okraji či vyčleňovaným, a věnují se 
jim jako těm, kdo především vyžadují 
naši pozornost a jimž je nejvíce zapotře-
bí naší pomoci, neboť právě v nich se 
zrcadlí tvář samotného Krista. S pomocí 
víry můžeme zahlédnout tvář 
zmrtvýchvstalého Krista v těch, kdo 
vyžadují naši lásku. „Cokoli jste udělali 
pro jednoho z těchto mých nejposled-
nějších bratří, pro mne jste udělali“ .  
 

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. 

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!  

Kurz animátorů I. B  8. - 10.2.2013  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 IB“ 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. 

Kurz animátorů II.   1. - 3.2. 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 II“ čeká duchovní obnova, která proběhne ve Frýdlantu n/O. Za-
čátek je v pátek v 19.00 hod. a konec v neděli ve 12.00 hod. 

Večer mladých  27.2.2013  Biskupství Ostrava 
Únorový večer mladých bude patřit „NEW AGE“. Podívat o něm přijede  
P. dr. Daniel Vícha, farář z Karviné.  Co to New Age je? Jak zapadá do křesťanství? 
Můžeme se s ním setkat v denním životě? I na tyto otázky dostanete odpověď. 
Začínáme  mší sv. v 18:00 hod. v kapli ostravského biskupství. Hlavním celebran-
tem bude P. Mgr. Jan Zelenka,  kaplan v Ostravě-Porubě. Zveme mladé zpěváky a 
hudebníky k doprovodu mše sv. Těšit se můžete opět na nějaké překvapení naše-
ho buffee :-) Po mši sv. je možnost rozhovoru s knězem, příp. sv. smíření. 
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******************************************************************* 
Na dějepise: „Znáš jméno nějakého významného Slovana, Pepíčku?” 
„Ano, prosím. Slovan Liberec, Slovan Bratislava...” 
******************************************************************* 
Tchýně se rozhodne vyzkoušet své dva zetě. Přijde k tomu bohatšímu a na zahra-
dě schválně spadne do bazénu. Zeť přiběhne a zachrání ji. Ráno se zeť probudí  
a před vraty stojí nová Octavia s nápisem - DÍKY, TCHÝNĚ. Tchýně přijede k druhé-
mu zeti, ten bazén nemá, ale bydlí vedle řeky, tak tam schválně spadne. Zeť se na 
ni dívá, jak odplouvá po proudu a nechá ji utopit. V noci přemýšlí a říká si, jaký je 
vůl, že mohl mít novou Octavii. Ráno vstane a před vraty stojí nový Mercedes  
s nápisem - DÍKY, TCHÁN. 
******************************************************************* 
Blondýnka jede po silnici a poslouchá rádio. Hlasatel vypráví jeden za druhým 
vtipy o blondýnkách, až to tuhle vytočilo a rádio vypnula. O chvilku později jela 
kolem kukuřičného pole a viděla tam blondýnku, jak vesluje v člunu. Zastavila, 
vyklonila se z okýnka a křičí: "Ty slepice! Přesně takové jako ty způsobujou, že se 
nám lidi smějí. Kdybych uměla plavat, dala bych ti co proto!" 
******************************************************************* 
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 podí-
vá přímo do očí a suše odvětí: „A proooč? Většinou je to stejně pro vás.“ 

KEEP SMILING! 


