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Milí mladí přátelé, 
 
post, půst, postit se, nám moc 
v uších nezní. Odříkání, zbožnost, 
modlitba, almužna má v životě kaž-
dého z nás důležité místo. Nelze 
chtít vše zadarmo, hned. Ani zá-
chrana člověka, spá-
sa naší duše nebyla 
hned od pádu prv-
ních lidí. Všechno má 
svůj čas. 
Čas doby postní, nás 
vtahuje do sebe. Ne-
ní to vtahování svými 
silami. Duch svatý 
nás vede, jako Ježíše 
vedl na poušť, kde 
byl pokoušen. 
V postním kráčení se 
máme nechat vést 
Duchem svatým, abychom se uměli 
více modlit. On nás přece učí mod-
litbě. Nechat se vést v odříkání, 
abychom více dychtili, toužili po 
Bohu. Víme, že nejde o dietu, ale o 
zřeknutí se v lásce něčeho, ve vzta-
hu k Bohu. Duch svatý mě vede také 
k almužně. Nemůže mi být jedno, 
co druhý člověk dělá, jak žije. Ne-
musí to být vždy finance. Učme se 
pomoci slovem, zdravit, mít čas na 
druhého, a když je potřeba obdaro-
vat tím, co člověk potřebuje. 
Každá cesta za dobrem vzkříšením, 
je vždy lemována pády a prohrami. 

Podívejme se, kolikrát Ježíš na kří-
žové cestě padl. Nemálo lidí mu 
pomáhalo malými skutky lásky. To 
jsou výzvy pro nás. Ne mnoho slov a 
skutek, utek. Dělejme mnoho drob-
ných skutků, které jsou prodchnuty 
velkou láskou.  

Začni ve svém pokojíč-
ku s pořádkem. Udělej 
pořádek v počítači a 
nepouštěj x stovek 
přátel na facebooku. 
Nezapomeň vnést do 
rodiny to, co chybí 
(služba, modlitba, 
rozhovor). Vezmi si na 
starost křížovou cestu 
v kostele, zapoj se do 
přípravy diecézního či 
děkanátního setkání, 
pozvi kamarády na 

tyto duchovní akce a další. 
 
Milovaní. Cokoliv jste udělali pro 
jednoho z mých nejposlednějších, 
pro mě jste udělali, praví Pán. Čeka-
jí nás požehnané dny. Nepromarně-
me je! Vždycky, když jste to chtěli 
vzdát, stojí za to znova se nadech-
nout a jít do toho. 
Co nás čeká, se dozvíš 
v pozvánkách. Jinak tě moc zvu na 
setkání do Bruntálu.  
 
Pán Ti žehnej! 

 
+ o. Kamil  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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BŘEZEN 2013 
 

01.03.2013 1. čteni: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 Žalm: Žl 105  
                            Evangelium: Mt 21,33-43.45-46 
02.03.2013  1. čteni: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Žl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32  
03.03.2013 1. čteni: Ex 3,1-8a.13-15 Žalm: Žl 103(102) 2. čteni: 1Kor 10,1-6.10-12 
                            Evangelium: Lk 13,1-9  
04.03.2013 1. čteni: 2Kral 5,1-15a Žalm: Žl 42 Evangelium: Lk 4,24-30  
05.03.2013 1. čteni: Dan 3,25.34-43 Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 18,21-35  
06.03.2013 1. čteni: Dt 4,1.5-9 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 5,17-19  
07.03.2013 1. čteni: Jer 7,23-28 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 11,14-23  
08.03.2013 1. čteni: Oz 14,2-10 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34  
09.03.2013 1. čteni: Oz 6,1-6 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 18,9-14  
10.03.2013 1. čteni: Joz 5,9a.10-12 Žalm: Žl 34 2. čteni: 2Kor 5,17-21 
                            Evangelium: Lk 15,1-3.11-32  
11.03. 2013 1. čteni: Iz 65,17-21 Žalm: Žl 30 Evangelium: Jan 4,43-54  
12.03.2013 1. čteni: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16  
13.03.2013 1. čteni: Iz 49,8-15 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 5,17-30                                
14.03.2013 1. čteni: Ex 32,7-14 Žalm: Žl 106 Evangelium: Jan 5,31-47  
15.03.2013 1. čteni: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30  
16.03.2013 1. čteni: Jer 11,18-20 Žalm: Žl 7 Evangelium: Jan 7,40-53  
17.03.2013 1. čteni: Iz 43,16-21 Žalm: Zl 126 2. čteni: Flp 3,8-14 
                            Evangelium: Jan 8,1-11        
18.03.2013  1. čteni: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Žalm: Žl 23  
                            Evangelium: Jan 8,1-11  
19.03.2013  1. čteni: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm: Žl 89(88) 2. čteni: Řím 4,13.16-                 
                            18.22 Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a  
20.03.2013 1. čteni: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42    
21.03.2013  1. čteni: Gn 17,3-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Jan 8,51-59   
22.03.2013  1. čteni: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Jan 10,31-42  
23.03.2013  1. čteni: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56  
24.03.2013 1. čteni: Iz 50,4-7 Žalm: Žl 22(21) 2. čteni: Flp 2,6-11 
                            Evangelium: Lk 22,14-23,56  
25.03.2013  1. čteni: Iz 42,1-7 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 12,1-11  
26.03.2013  1. čteni: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38  
27.03.2013 1. čteni: Iz 50,4-9a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 26,14-25  
28.03.2013  1. čteni: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Žl 116 2. čteni: 1 Kor 11,23-26 
                            Evangelium: Jan 13,1-15  
29.03.2013  1. čteni: Iz 52,13-53,12 Žalm: Žl 31(30) 2. čteni: Žid 4,14-16;5,7-9 
                            Evangelium: Jan 18,1-19,42  
30.03.2013  Bílá sobota 
31.03.2013  1. čteni: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: Kol 3,1-4 
                             Evangelium: Jan 20,1-9  

 

Liturgický kalendář 
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 PROŽILI JSME... 

ANIMÁTOŘI - DUCHOVNÍ OBNOVA 

Poslední lednový víkend proběhla 
duchovní obnova pro animátory  
1.ročníku. Víkend proběhl 
v nádherném prostředí, v hájovně 
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Chata se 
nachází na odlehlém konci vesnice,  
asi dva kilometry od vlakové zastáv-
ky, takže nás hned po příjezdu čeka-
la příjemná večerní procházka kraji-
nou zapadanou sněhem. Přestože 
jsme byli po zkušenostech předešlé-
ho víkendu připraveni i na ty nejdrs-
nější podmínky, byli jsme všichni 
rádi, když jsme dorazili do vyhřáté 
hájovny, kde nás již přivítali naší milí 
týmáci a kuchaři. Nakonec dorazil 
také náš exercitátor, otec Vojtěch 
Janšta, spirituál ostravského BIGY. 
Hned po večeři nás čekala první 
katecheze, kterou také začala první 
část silentia. Sobotní program byl 
opravdu nabitý hned od rána. Bě-
hem dne nás totiž čekaly další dvě 
katecheze, lectio divina, procházka 
okolní přírodou s Pannou Marii při 
modlitbě růžence, mše svatá, ale 
také chvíle ztišení s možností přečíst 
si nějakou knížku z široké nabídky 
staroveské knihovny, nebo možnost 
osobního rozhovoru s knězem. Na-
šel se čas také na hru Porta fidei, 
motivovanou listem papeže Bene-
dikta XVI. k Roku víry, při které jsme 

se museli potýkat s nástrahami, 
které číhají na naši víru. Večer přišly 
na řadu otázky na exercitátora.  
Otec Vojtěch nám ochotně odpoví-
dal na naše otázky, týkající se nejen 
víry, ale také jeho práce spirituála  
a vůbec na vše, co nás zajímalo. 
Odpovědi doplňoval také svými 
osobními zážitky a nejrůznějšími 
„farářskými“ historkami. V samém 
závěru dne začala celonoční adora-
ce, při které jsme mohli v nočních 
hodinách prožít chvíle ticha před 
Pánem. V neděli ráno nás čekala 
poslední katecheze a potom již kla-
sický úklid, balení a mše svatá. Při 
vaření oběda vyšlo najevo, že záso-
by jídla dovezeny na tento víkend 
byly značně poddimenzovány. Přes-
tože polívka byla uvařena pouze 
z vody a zeleniny, všichni jsme se 
posilnili na cestu domů. Z tohoto 
víkendu jsme odjeli posilněni spous-
tou duchovních zážitků a myslím, že 
na tuto duchovní obnovu budeme 
ještě dlouho vzpomínat. Závěrem 
bych chtěl poděkovat otci Vojtěcho-
vi, za jeho slova a také týmákům 
za přípravu víkendu.  
 

 
Vojta 
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PLES - NA DVOŘE KRÁLE 

 BÍLOVEC 

Dne 25. ledna, léta Páně 2013, jsme se všichni sešli na dvoře Krále. Ne-

dlouho po západu slunce k Bíloveckému 

sálu dorazily první povozy. Šlechetní páno-

vé a sličné dámy, udatní rytíři, panoši, prin-

cezny, ba dokonce i šašek. Všichni přijeli. 

Možná, že někoho chtěl odradit mráz  

a sníh, ovšem líbezná hudba se táhla kra-

jem tak sladce, že každý, kdo měl dost ku-

ráže a… a trochu fantazie, neodolal. Branou 

prošel kolem stráže a již ho pohltila záře, 

jas vší té krásy. Tam hodující hosté, tam 

zase bavící se, spousty tance a veselí, mladí 

i starší, zkrátka šly  

z toho oči kolem. Z každého čišela jakási vznešenost 

a půvab. Tóny něžně vábily k co nejrychlejšímu najití 

krásného děvčete, a pak už se jen točit. Točit se 

dokola v rytmu raz, dva, tři. Kdo již pak nemohl, na 

rum či pivo zastavil se 

v místním pohostinci. 

Ke hře v los, královští 

sluhové pozvali při 

tombole plné cen, nečinnost nikomu nehro-

zila. Abych nezapomněl, vše v rukou Pána 

našeho bylo. Na začátek svorně pomodlili 

jsme se. A pak… ale vždyť to již jsem vám 

řekl. Do pozdního rána hudba hrála a lidé se 

smáli. Ale jak už to tak bývá, i my jsme se 

nakonec rozloučili a rozjeli se do svých do-

movů, do svých normálních životů. Jsem ale 

pevně přesvědčen, že každému v paměti utkvěla, a v srdci přebývá vzpo-

mínka na cosi nepopsatelného, na cosi krásného, co zažil na dvoře Krále… 
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TAIZÉ 

V neděli 17. února 2013 se vydala skupinka 30 lidí, převážně z ostravsko-
opavské diecéze, na pouť důvěry do Taizé. Taizé, malá vesnička v severo-
východní Francii v Burgundsku, je známá hlavně díky bratru Rogerovi a 
Communauté de Taizé, kterou zde v roce 1940 založil. Jedná se o komuni-
tu dnes asi 60 mužů, kteří se na celý svůj život zavázali následovat společ-
ně Krista a žijí v celibátu a prostotě. Do Taizé přicházejí lidé různých nábo-
ženství a vyznání, z různých míst naší planety, kteří skrze společnou mod-
litbu, zpěv, ticho, rozjímání a vzájemné sdílení, hledají společenství 
s Bohem. Každý zde může objevit smysl svého života, nalézt opět nadšení 
a připravit se na převzetí odpovědnosti za mír a důvěru v lidské rodině. 
Do Taizé jsme dorazili další den dopoledne. Právě probíhala ranní modlit-
ba, a proto jsme byli ubytováni až odpoledne po obědě.  
Během necelých sedmi dní jsme toho zažili opravdu spoustu. Ráno, 
v poledne a večer jsme se všichni setkávali v Chrámu smíření na společné 
modlitbě s bratřími, dopoledne jsme mívali setkání s jedním z bratří, při 
kterém jsme rozebírali úryvky z bible a následně je i rozebírali v menších 
skupinkách, většinou ryze českých :-). Odpoledne nabízelo další aktivity, 
jako např. nácvik zpěvu, semináře, setkání nebo také procházky po okolí, 
třeba i do nedalekého historického městečka Cluny. Před ranní modlitbou 
byla každý den sloužena v kryptě i mše svatá v různých jazycích a o manu-
ální práci rovněž nebyla nouze. Během týdne se naše česká výprava setka-
la osobně jak s bratrem Aloisem, hlavním představeným komunity, tak  
i se dvěma bratřími, a to s bratrem Wojtkem z polské Vratislavi, který umí 
velmi dobře česky a s bratrem Josefem, jihlavským rodákem a katolickým 
knězem, který v komunitě bratří působí již 23 let. Bratr Wojtek nám přiblí-
žil každodenní život bratří v komunitě, popisoval nám svou cestu důvěry 
do Taizé, kde se stal nejprve dobrovolníkem a později též i bratrem. Poví-
dání bratra Josefa však bylo o poznání zajímavější, protože v Taizé byl jen 
na skok a brzy se vrací zpět do Afriky, kde v keňském Nairobi působí. I on 
nám vyprávěl svůj životní příběh, o svých zahraničních působištích atd. 
V neděli dopoledne vše vyvrcholilo společným slavením eucharistie a po 
obědě jsme vyrazili na cestu domů. Po zastávkách v Praze, Hradci Králové 
a Olomouci jsme v pondělí, 25. února 2013, dorazili dopoledne do Ostra-
vy a následně i do Staré Vsi nad Ondřejnicí.  
Tato pouť byla pro každého z nás nejen výzvou a hledáním nových přátel, 
ale i osobním spojením s Bohem v modlitbě a tichosti. Tak za rok zase :-) 

Kuba G. 
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PROŽÍVÁME... 

POSTNÍ DOBA 

Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku při-
jdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Mívají mezi sebou  
i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích po-
křtěn, a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu 
důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými 
lidmi. Víš čím takové přátelství roste? Aby měli 
nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylo-
valo, žijí těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas 
odkládají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařová-
ní dobrého jídla nebo kávu a ciga- rety, různé osla-
vy, výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. 
Vrací lidským srdcím prostotu a radost. Také Ježíš 
se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na 
poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém 
Otci.  
Proč se postit? 
Pravým motivem k postnímu jednání nám má být příklad Kristův. On se 
postil, aby se připravoval na svůj úkol. Jeho úkolem byla naše záchrana. 
I my se chceme připravit. Na to, abychom záchranu, kterou nám On zpro-
středkoval, přijali. A to je úkol pro celý život. Co zamýšlel Ježíš vlastním 
postním usebráním? Chtěl snad upravit svou tělesnou váhu, vyzkoušet 
novou dietu, toužil mít pokoj od lidí, sebetrýznit se? Patrně ne… 
Umění postu jest uměním vlády sama nad sebou, uvolněním všech ne-
zbytných životních principů pro Kristův záměr. Měli bychom však mít na 
zřeteli, že není dobré nechávat volný průchod všem možným aktivitám či 
impulsům. Ne vše, co člověk dokáže, čeho je schopen, je vždy vnitřně 
správné a žádoucí. Pravý půst volá k životu, nevede bytost v záhubu. Ale 
vůbec se netají tím, že cestou bude člověk muset mnohou činnost 
"zmrazit", dokonce jisté oblasti prožívaného chování nechat zemřít.  
Kristus se postním usebráním připravoval na svůj úkol zde mezi námi. 
Cožpak každý z nás nemá mít před očima nějaký životní záměr? Nejedná 
se tolik školní úkoly, zkoušky dospívání, ale o zkoušky života: manželství, 
výchova dětí, vztahy sourozenecké či osob blízkých, nemoci, stáří, síla  
i slabost. Je nám vše v těchto otázkách jasné? Proč se tedy nad nimi nezti-
šíme...?  

Požehnanou dobu postní! 
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MODLITBA ZA DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Pane Ježíši Kriste, do Tvých rukou odevzdáváme naše diecézní setkání 
mládeže v Bruntále. Shlédni na nás a vlij do našich srdcí touhu po Tobě. 
Chceme společně s Tebou vytvořit společenství, v jehož středu budeš Ty 
sám. Posilni nás ve víře a dej, abychom se stali Tvými opravdovými svěd-
ky. Žehnej kraji, ve kterém se bude naše letošní diecézní setkání konat, a 
dej, abychom svým příkladem a Tvou milostí obnovili víru tohoto děkaná-
tu. Amen. 

Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu 
Kostel nesoucí všechny prvky barokní sakrální architektury je 40 m dlouhý 
a 16 m široký. Výška klenby je 15 m, výška věže – 30 m. Představuje roz-
lehlou jednolodní architekturu s postranními oltáři, sakristií po levé a ma-
riánskou kaplí po pravé straně kněžiště. Hlavní průčelí směruje na sever  
k městu Bruntálu; je pilastry vertikálně rozčleněno na tři části, spojené  
v horní části bohatě profilovanými římsami, nízkou atikou a volutovými 
křídly přiléhajícími k věži, umístěné nad hlavní vstup. Motiv pilastrů po-
kračuje i na věži, ukončené cibulovitou bání s lucernou. Stěny průčelí jsou 
opatřeny vysokými okny v patře a třemi vstupními vraty. Hlavní portál je 
bohatě zdobený, nad postranními jsou později umístěné mozaiky. Boční 
stěny kostela a jeho závěr jsou členěny lisenami a vysokými obloukovými 
okny. Do kostela byly přeneseny původní varhany, které byly po požáru 
kostela nahrazeny varhany z bruntálského farního kostela. Poslední var-
hany, které se donedávna v kostele nacházely, byly přivezeny jako dar  
z farního kostela v Rýžovišti v roce 1872. 

Poznáváme…. 

Město BRUNTÁL 
Město Bruntál si v roce 2013 připomene osm set let své existence. Během této  
z lidského hlediska nesmírně dlouhé doby město a jeho obyvatelé prožili řadu 
událostí, změn, proměn a zvratů, období prosperity střídala léta úpadku a chvíle 
klidu a rozkvětu zastínily tragické momenty. Nejvýznamnější památkou nejen 
města, ale i regionu je zámek, který vznikl ve 2. polovině 16. století. Na zámku se 
zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, 
zbrojnicí a knihovnou.  Více informací nalezneš na www.mubruntal.cz. 
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 .  
ROK VÍRY 

Porta Fiedei - apoštolský list  

       Benedikta XVI. 
 
...pokračování z minulého čísla 
  
15. Když se svatý Pavel blížil ke konci 
svého života, prosil svého žáka Timoteje, 
aby „usiloval o víru“ (2 Tim 2, 22) se 
stejnou vytrvalostí, s níž o ni usiloval, 
když byl ještě chlapcem (srov. 2 Tim 3, 
15). Cítíme, že tato výzva směřuje i ke 
každému z nás, abychom ve víře nezleni-
věli. Je naším celoživotním společníkem, 
který nás uschopňuje, abychom stále 
novýma očima vnímali úžasná díla, jež 
pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, 
aby vnímala znamení času provázející 
soudobé dějiny, a každého z nás zavazu-
je, aby se stal živým znamením toho, že 
vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Více 
než co jiného dnes svět potřebuje věro-
hodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce 
jsou osvíceny Božím slovem a kteří jsou 
schopni otevírat srdce i mysl mnoha lidí 
toužících po Bohu a po pravém, nikdy 
nekončícím životě.  
„Aby se slovo Páně dále šířilo a bylo 
přijímáno“ (2 Sol 3, 1): kéž tento Rok víry 
znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, 
neboť jedině v něm se skrývá jistota, s 
níž můžeme hledět do budoucnosti, a 
záruka skutečné a trvalé lásky. Slova 
svatého apoštola Petra představují ko-
nečný pohled na víru:  „A proto budete 
potom jásat, i když vás musí trápit teď 
ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby 
se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než 
pomíjející zlato, které přece bývá čištěno 
v ohni.  

 
 
 
 
 
 
 
Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám 
to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, 
ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, 
třebaže ho ještě nevidíte.   
Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé 
radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž 
spásy duše“ (1 Petr 1, 6–9). K životu 
křesťanů patří radost i utrpení. Kolik 
svatých žilo v samotě! Kolik věřících 
prochází i v dnešní době zkouškou Boží-
ho mlčení, ačkoliv by raději slyšeli jeho 
útěšný hlas! Životní zkoušky, jež nám 
pomáhají porozumět tajemství kříže  
a dávají nám podíl na utrpeních Kristo-
vých (srov. Kol 1, 24), jsou předzvěstí 
radosti a naděje, k nimž víra směřuje: 
„Když jsem slabý, právě tehdy jsem 
silný“ (2 Kor 12, 10). S nezvratnou jisto-
tou věříme, že Pán Ježíš zvítězil nad 
zlem a smrtí. A s touto pevnou důvěrou 
se mu také svěřujeme: je přítomen mezi 
námi a přemáhá moc zla (srov. Lk 11, 
20). Církev, viditelné společenství jeho 
milosrdenství, pak trvá v něm jako zna-
mení konečného smíření s Otcem.  
Svěřme tento čas milosti Matce Boží, 
která byla nazvána „blahoslavená“, 
neboť „uvěřila“ (Lk 1, 45).  

 

 

Benedikt XVI. 
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Naše aktivity 

Postní noční bdění    8.3.2013  Frýdek 
Potřebuješ „vypnout“? Zveme Tě na „úklid“ duše pro Zmrtvýchvstalého. 
Přijeď se posilnit ztišením a modlitbou do kostela sv. Jana Křtitele ve Frýd-
ku. Prosit budeme za děkanát Frýdek – za kněze, rodiny, spolča, ... Těšit 
se můžeš na katechezi, modlitbu, adoraci, diskuzi, svědectví, zpověď,…vše 
vyvrcholí půlnoční mší sv. v kostele. Začínáme v 19:30 hod. 

Velikonoce na Středisku  28.-31.3.2013 Stará Ves n/O. 
Už jsi někdy trávil svátky Velké Noci v partě fajn mladých lidí? Přijeď do 
Staré Vsi a prožijeme je spolu! Začínáme mší sv. na Zelený čtvrtek v 18h, 
končíme obědem v Neděli Zmrtvýchvstání Páně. Přihlásit se můžeš na: 
stara.ves@razdva.cz nebo 558 669 413. 

Večer mladých   20.3.2013 Biskupství Ostrava 
Nejen mladé zveme na březnový Večer mladých, který bude patřit zemi 
Bulharsko. Povídat o životě v ní přijede Hana Krusberská, která zde něja-
kou dobu působila jako salesiánský dobrovolník. Začínáme jako vždy 
v 18h mší sv., která bude živě vysílaná na televizí Noe. Hlavním celebran-
tem mše sv. bude P. František Blaha, salesián Dona Bosca v Ostravě. Zve-
me mladé zpěváky a hudebníky k doprovodu mše sv. Po mši sv. je mož-
nost rozhovoru s knězem, příp. sv. smíření. Těšit se můžete opět na něja-
ké překvapení našeho buffee. Konec programu do 21.30h. 

Diecézní setkání mládeže  16.-17.3.2013 Bruntál 
Všechny mladé naší diecéze zveme na tradiční setkání s o.biskupem. Ten-
tokrát se setkáme v Bruntále. I letos bude setkání dvoudenní! Začínáme 
v sobotu 16. března v 10 hod. Registrace je možná od 8:30 do 9:50 hod. 
na Střední zemědělské škole, kde také přenocujeme. Co nás čeká? Těšit 
se můžeš na mši svatou s otcem biskupem, workshopy, adoraci, svědec-
tví, zábavu, pokec s kamarády, koncerty a další. Program setkání najdeš 
na dcm.doo.cz. Konec bude v neděli, 17. března, kdy budeme rozvezeni 
do farností děkanátu Bruntál na mši svatou.  

mailto:stara.ves@razdva.cz
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KEEP SMILING! 

Na školním výletě přespává třída přes víkend v tělocvičně. Učitel v pátek 
večer rozmístí slečny na jeden konec a chlapce na druhý, uprostřed na-
kreslí čáru a říká: "Za každé překročení této čáry účtuji deset korun!" 
A z davu chlapců se někdo ozve:  "Můžu si koupit permanentku?"  

Víte, jaký je rozdíl mezi Windows a jablkem? 
Jablko padá jenom na podzim. 

Přijede pohřební vůz před věžák. Vyleze z něj funebrák, vytáhne dvě rak-
ve, sedne si na ně a svačí. Nějaká paní ve 2.patře na něj volá: "Prosím Vás 
co tady děláte, tady nikdo neumřel, to bych musela vědět." Ale on jako by 
se ho to netýkalo pokračuje ve svačince. A ta hrozná bába zase : "Vždy� 
Vám říkám, že tady nikdo neumřel, to bych o tom musela vědět." Načež 
on odpoví: "Milá paní, nevíte jestli tady bydlí paní Nováková ?" Ona: "To 
jsem já." Funebrák:"Vezu Vám děti z pionýrského tábora."  

Ptá se máma Pepíčka: "Proč krmíš slepice čokoládou?"  
On odpoví: "Aby mi snesly kindervejce."  


