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Milí mladí přátelé, 

 

minulé dny, jsme prožili nemalé 

radosti a události v životě. Zvolení 

papeže Františka naplnilo snad kaž-

dého z nás. Vidíme, jak Boží pro-

zřetelnost vede dějiny až do druhého 

příchodu Krista. Je radostí, když 

nástupce Petra je lidský, zbožný  

a pokorný 

člověk. Kdo 

z vás pojede 

do Ria, urči-

tě to zakusí. 

Na slavnost 

sv. Josefa, 

kdy byl inau-

gurován, 

jasně vyzdvi-

hl dobrotu 

člověka. 

Každý člo-

věk je dobrý. 

Tak jako se 

sv. Josef 

staral poctivě, často neviditelně  

o Boží dílo – svatou rodinu, tak se 

máme starat jeden o druhého. Zvláš-

tě o děti a staré, kteří jsou  

křehcí. 

Druhou radostí mého srdce, bylo 

setkání mládeže v Bruntále. Vždy se 

na něj těším: na prvním místě na 

setkání s Pánem ve společenství 

s vámi. Také, když s mnohými 

můžu promluvit, naslouchat čím 

žijete a co prožíváte. Každý potře-

bujeme ve svém srdci zakoušet dob-

rotu Boha a sílu společenství.  

Zde se usměrňují naše city, pohnut-

ky a postoje lásky. 

Ne všichni vaši kamarádi, jsou 

ochotni se něčeho zříci pro vyšší 

dobro. Bůh se zřekl sám sebe, aby 

každého z nás přivedl k sobě. Veli-

konoční týden je opravdu časem 

požehnání  

a ukazuje ti, jak Bůh má rád tebe  

a celé stvo-

ření. Přeji 

ti, ať každý 

den jsme 

chvíli 

s Pánem, 

nebojíme se 

konat nená-

padné skut-

ky lásky  

a nekoneč-

ně žijeme 

lásku  

církvi. 

Tam, kde 

jsi 

s rodinou, tam kde je tvůj farní kos-

tel - farář, tam, kde jsou lidé takoví, 

jací jsou. 

 

Bůh žehnej tvému mládí a nadše-

nosti tvého srdce.  

 

Požehnané Velikonoce!  

 

 

don Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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DUBEN 2013 

 
01.04.2013 1. čteni: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 28,8-15 
02.04.2013  1. čteni: Sk 2,36-41 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 20,11-18  
03.04.2013 1. čteni: Sk 3,1-10 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 24,13-35  
04.04.2013 1. čteni: Sk 3,11-26 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 24,35-48  
05.04.2013 1. čteni: Sk 4,1-12 Žalm: Žl 118 Evangelium: Jan 21,1-14   
06.04.2013 1. čteni: Sk 4,13-21 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mk 16,9-15  
07.04.2013 1. čteni: Sk 5,12-16 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: Zj 1,9-11a.12-13.17-19 
        Evangelium: Jan 20,19-31  
08.04.2013 1. čteni: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 40(39) 2. čteni: Žid 10,4-40  
  Evangelium: Lk 1,26-38  
09.04.2013 1. čteni: Sk 4,32-37 Žalm: Žl 93 Evangelium: Jan 3,7b-15  
10.04.2013 1. čteni: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21  
11.04. 2013 1. čteni: Sk 5,27-33 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,31-36   
12.04.2013 1. čteni: Sk 5,34-42 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 6,1-15  
13.04.2013 1. čteni: Sk 6,1-7 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 6,16-21                                 
14.04.2013 1. čteni: Sk 5,27b-32.40b-41 Žalm: Žl 30(29) 2. čteni: Zj 5,11-14   
  Evangelium: Jan 21,1-19  
15.04.2013 1. čteni: Sk 6,8-15 Žalm: Žl 119 Evangelium: Jan 6,22-29  
16.04.2013 1. čteni: Sk 7,51-8,1a Žalm: Žl 31 Evangelium: Jan 6,30-35  
17.04.2013 1. čteni: Sk 8,1b-8 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,35-40  
18.04.2013  1. čteni: Sk 8,26-40  Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,44-51  
19.04.2013  1. čteni: Sk 9,1-20 Žalm: Žl 117 Evangelium: Jan 6,52-59  
20.04.2013 1. čteni: Sk 9,31-42 Žalm: Žl 116 Evangelium: Jan 6,60-69   
21.04.2013  1. čteni: Sk 13,14.43-52 Žalm: Žl 100(99) 2. čteni: Zj 7,9.14b-17 
  Evangelium: Jan 10,27-30  
22.04.2013  1. čteni: Sk 11,1-18 Žalm: Žl 42 Evangelium: Jan 10,1-10  
23.04.2013  1. čteni: Sk 13,46-49 Žalm: Žl 96(95) Evangelium: Jan 10,11-16  
24.04.2013 1. čteni: Sk 12,24-13,5a Žalm: Žl 67 Evangelium: Jan 12,44-50  
25.04.2013  1. čteni: 1 Pt 5,5b-14 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 16,15-20  
26.04.2013  1. čteni: Sk 13,26-33 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 14,1-6  
27.04.2013 1. čteni: Sk 13,44-52 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 14,7-14  
28.04.2013  1. čteni: Sk 14,21b-27 Žalm: Žl 145(144) 2. čteni: Zj 21,1-5a 
  Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35   
29.04.2013  1. čteni: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,25-30  
30.04.2013  1. čteni: Sk 14,19-28 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a  
 

 
          www.katolik.cz  
               

Liturgický kalendář 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=4&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=4&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=4&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=4&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=4&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=4&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=4&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=4&r=2013
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 PROŽILI JSME... 

SETKÁNÍ SCHOL VE VEŘOVICÍCH 

Setkání jsme zahájili v 9:00 mší svatou, při které nás otec Miloslav mile 
přivítal a také povzbudil krásnou myšlenkou - svět se přece nezboří, když 
se nám něco nepovede, když nějaká nota není přesně tam, kde má.. Důle-
žité je, aby naše písně byly od srdce...  
Celý den jsme prožili v zajímavých společenstvích. Pokud zrovna scholisté 
netrénovali, mohli navštívit různé workshopy – od střelby ze vzduchovky, 
přes tvoření až k besedě o hudbě. Kolem poledne jsme poobědvali výbor-
ný guláš od paní Pobořilové z Nového Jičína a jejich pomocníků. Děkuje-
me! Ve 14:30 začala samotná „přehlídka“ schol. U oltáře se prostřídalo  
10 schol (152 zpěváků a hudebníků!!). Slyšeli jsme krásné písně 
v zajímavých interpretacích. Po celou dobu vše poslouchala odborná po-
rota. Její cenu pak získala Velká schola z Nového Jičína. Cenu publika zís-
kala Scholka z Veřovic. Gratulujeme!!!  
Samotným závěrem celého setkání byla adorace a modlitba v duchu Tai-
zé.  
Moc děkujeme všem organizátorům i účastníkům za nezapomenutelné 
zážitky a získané zkušenosti!  
 
Za Mládež děkanátu Nový Jičín  
Michaela Kubrická, PR  
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PROŽILI JSME... 

POSTNÍ NOČNÍ BDĚNÍ VE FRÝDKU 

Bylo 8. března. Brzký večer. Pomalu se začínalo stmívat a ruch města pře-
cházel do klidu. Naopak u kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku vše ožívalo. 
Mládež z různých koutů naší diecéze chvátala na postní bdění.  
Čekalo nás milé přivítání od frýdeckých zástupců Báji a Vaška, kteří nás 
také seznámili s tématem bdění – Víra jako krok do neznáma? Potom už 
o. Kamil vše pořádně odstartoval úvodní modlitbou. Po modlitbě následo-

vala pantomimická scénka doprovázená 
drobnými zvukovými efekty, která nám připo-
mněla, že Ježíš je vždy s námi, ale zda my 
půjdeme s ním, to záleží na nás. 
Po scénce nás čekala seznamovačka. Bylo 
přece na čase se více poznat. Myslím, že kaž-
dý odjel obohacen o nějakou novou duši ve 
svém srdci. Následovala promluva o. Antona 
z Frýdku, který nám velmi pěkně a poutavě 
objasnil pojem život ve víře. Také nám dal 
podněty k zamyšlení, které jsme mohli po 
katechezi ve skupinkách prodiskutovat.  
Na řadu přišla venkovní hra, kterou pro nás 
připravili týmáci ze Staré Vsi. Probudil se  

v nás soutěživý duch a všichni jsme se s vervou pustili do luštění tajného 
textu z bible.  
Po hře nás čekalo pohlazení pro naše již hladové žaludky, na zdejší faře.  
A také workshopy, při kterých někteří tvořili, jiní se zase zamýšleli nad 
písmem svatým.  
Večer se chýlil k závěru a my jsme se vrátili do kostela, abychom mohli 
být před Ním. Čekala nás adorace, která nás také dovedla zklidnit před 
vrcholem celého bdění – mši svatou. Mše svatá začala přesně o půlnoci. 
Po mši už nastalo loučení. Všichni jsme zamířili do svých domovů, sice 
unavení, ale s velkým úsměvem na tváři a radosti v srdci.  

„Dyť jsme přece potkali Krista! “  

Kristýna 
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PROŽILI JSME... 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V BRUNTÁLE 

V pátek 15. 3. 2013 jsme my – pořadatelé – vyrazili do Bruntálu 
připravit další diecézko, které začínalo v sobotu. Ráno jsme ještě dokon-
čovali poslední úpravy a pak už  jsme čekali nával účastníků. 

Program začínal, jako vždy, slovem otce biskupa, úvodní scénkou 
a slovem mafiánských moderátorů. Po tom všem následovala mše. A že 
byl kostel plný! Myslím si, že všechny to muselo stát hodně sil a přemáhá-
ní se, protože v kostele nebylo zrovna nejtepleji. 

Z kostela jsme se rovnou odebrali na skvělý oběd (mňam guláš!), 
který byl rozdělen po děkanátech, jelikož bychom se do školní jídelny 
všichni nevešli. Po obědě se 
každý účastník mohl přihlá-
sit na dva workshopy. 
Nabídka byla velmi pestrá, 
od přednášek typu: „Jak 
být křesťanem ve škole,“ 
přes „Jak se správně vy-
zpovídat,“ až po „Může 
kurz animátorů p r o h l o u b i t 
tvou víru?“. Myslím si, že 
si každý vybral to své „pravé 
ořechové“J 

Po workshopech jsme se odebrali zase na jídlo – večeři. Poté 
jsme si mohli vybrat mezi dvěma koncerty, jedním z nich byl gregoriánský 
chorál, ve kterém účinkovali někteří kněží, a druhým chvály skupiny  
R. E. J. Koncerty byly parádní. Opět si každý z nás vybral podle svého gus-
ta. 

Koncerty skončily a my se zase všichni sešli v kostele, odkud jsme 
byli vysláni o5 po děkanátech na křížovou cestu na Uhlířský vrch, kterou 
vedli vždy dva lidé s loučemi a jedna osoba z nás, která měla na sobě bílé 
triko, na kterém byl napsán vždy nějaký náš hřích. Po výstupu na Uhlířský 
vrch následovala v kostele adorace, která byla podle mnoha účastníků 
studená – tipovali jsme tak 1 000°C pod 0 J - ale taky zajímavá, hodnotná  
a přínosná, jak pro duši tak i tělo.  
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Po adoraci otec biskup požehnal mladým, kteří se chystají na 
l e t o š n í SDM do Ria. 
Na závěr nám byly 
r o z d á n y křížky na 
p a m á t k u s e t k á n í . 
C e s t o u dolů jsme 
spíš běželi, než šli, ne-
boť zima byla oprav-
du veliká. 

P o návratu do 
školy jsme se mohli 
odebrat již ke spánku, 
či si zajít p o k e c a t 
ještě do naší provi-
zorní čajov- ny nebo 
jídelny a posilnit se buchtami, čajem, čokoládou a jinými dobrotami. Dru-
hý den se všichni sešli na společné modlitbě v kostele, poděkovali všem 
účastníkům a pořadatelům, rozloučili jsme se a odjeli po děkanátech na 
nedělní mši do okolních farností, kde jsme (aspoň doufáme) povzbudili ve 
víře místní farníky. 

 
A na závěr velké DÍKY patří všem účastníkům, bez kterých by se 

toto se- tkání 
neusku- tečnilo, 
schole, pořa-

datelům, prapor-
kářům, kuchař-
kám a kucha-

řům, otci bisku-
povi a všem, 

kteří na nás 
mysleli 

v modlitbě!  
DÍKY! 
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 PAPEŽ FRANTIŠEK  
Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires v Ar-
gentině. Kněžské svěcení přijal 13. prosince 1969. Působil poté jako 
magistr noviců v San Miguel, kde také vyučoval teologii. V le-tech 1973–
1979 byl představeným jezuitské provincie v Argentině a v letech 1980–
1986 pak rekto- rem filozofické  
a teologické fakulty v San Mi-
guel. Když do- končil svůj dokto-
rát v Německu, působil v přímé 
pastoraci v Cór- době.  
V roce 1992 byl jmenován pomoc-
ným biskupem v Buenos Aires, roku 
1998 pak arci- biskupem tamtéž. 
Působil i jako ordinář argentin-
ských věřících východního ritu.  
V letech 2005– 2011 byl předse-
dou Argen- tinské biskupské 
k o n f e r e n c e . Papež Jan Pavel II. 
ho v roce 2001 jme-noval kardinálem. Během svého duchovního působení 
byl vždy člo-věkem, který měl blízko k chudým a slabým.  
Zvolen papežem byl 13. března 2013 při pátém hlasování kardinálů.  
 
 

MODLITBA ZA NOVÉHO PAPEŽE 
 

Bože, tys povolal svého služebníka Františka,  
aby jako nástupce apoštola Petra vedl tvůj lid;  

dávej mu sílu, aby věrně plnil, čím ho Kristus pověřil,  
a aby posiloval své bratry a sestry.  

Celá církev, ať je s ním spojena poutem jednoty, lásky a pokoje,  
abychom pod jeho vedením směřovali k tobě  

a u tebe dosáhli plnosti pravdy a života.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.  

Amen.  

 

MÁME NOVÉHO PAPEŽE!!! 
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VELIKONOCE 

Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananej-
skému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou 
vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma 
tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí  
a zmrtvýchvstáním. 
Židovské Velikonoce (pesach) 
Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si 
připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus)  
z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na zna-
mení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl 
bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchrá-
něni před zkázou, která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází 
židovský název velikonoc: "pesach" - "uchránění, ušetření, přejití". 
Křesťanské Velikonoce 
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskonči-
la. Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, 
ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil  
a upadl tak do područí zla a smrti.  
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění  
v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je 
spása". Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným be-
ránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, 
nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny. 
Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu 
skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití  
z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro 
každého z nás... 
Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy. Svátek Velikonoc je 
oslavou vzkříšeného Krista.   
Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,  že hrob není 
konečnou stanicí života, že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují, 
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život, že ve víře v Ježíšovo vzkříšení 
můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a že můžeme k životu probou-
zet i druhé. 
Kristus byl vzkříšen jako první, v něm všichni dojdou života (srov. 1 Kor 15,20-
22).  

AŤ OHEŇ A ZÁŘ KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ, VÁŠ SMUTEK V RADOST PROMĚNÍ!!!  
POŽEHNANÉ VELIKONOCE!!! 
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 .   POMOC PRO LUKÁŠKA 

VÍČKA MŮŽETE NOSIT NA DCM, Kostelní nám. 1, Ostrava 

DĚKUJEME!!! 
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Naše aktivity 

Animátoři IA/4   5.-7.4.2013  Stará Ves n/O. 
Čtvrté setkání čeká mladé, kteří aktivně navštěvují kurz animátorů – 
„jedničky - áčka“. Další téma, které rozvine osobnost mladého člověka, 
bude prozkoumáno první dubnový víkend. Setkání začíná, jako vždy, 
v pátek večeří (19.00 hod.) ve Staré Vsi n/O.  Těšíme se! 

Večer mladých  17.4.2013  Biskupství Ostrava 
Dubnový Večer mladých bude patřit kapele Hrozen. Tato kapela vznikla  
v roce 1995 a má za sebou vystupování i na Colours of Ostrava.  Na kontě 
má dvě demoalba a dvě oficiální alba.  Určitě přijď, nudit se rozhodně 
nebudeš! Začínáme, jako obvykle, v 18h. mší svatou v kapli ostravského 
biskupství, která bude živě přenášena televizí Noe. Hlavním celebrantem 
bude P. Mgr. Radim Zielonka, kaplan pro mládež děkanátu Krnov. Zveme 
mladé zpěváky a hudebníky k doprovodu mše sv. Těšit se můžeš na něja-
ké překvapení našeho buffe :-) Po mši sv. je možnost rozhovoru s knězem, 
příp. sv. smíření.  

Animátoři II/4  19.-21.4.2013  Stará Ves n/O. 
Předposlední, tedy čtvrtý, víkend bude připraven pro animátory „dvojky“. 
Tito mladí jsou již téměř „hotovými“ absolventy dvouletého kurzu animá-
torů. Společné setkání je připraveno předposlední víkend v dubnu. Začá-
tek je, jako obvykle, páteční večeře v 19.00 hod.  

Animátoři IB/4  12.-14.4.2013  Stará Ves n/O. 
Čtvrté setkání čeká mladé, kteří aktivně navštěvují kurz animátorů – 
„jedničky - béčka“. Další téma, které rozvine osobnost mladého člověka, 
bude prozkoumáno druhý dubnový víkend. Setkání začíná, jako vždy, 
v pátek večeří (19.00 hod.) ve Staré Vsi n/O.  Těšíme se! 

Víkend pro cetileté  26.-28.4.2013  Stará Ves n/O. 
Chceš načerpat novou sílu v modlitbě? Potřebuješ se vymanit ze stereoty-
pu všedních dní? Zdá se Ti, že všechny akce jsou pro „ty mladší“…? Tak 
neváhej a přijeď, neboť právě pro Tebe je určen tento víkend. Začínáme  
pátek v 19 hod. večeří.  



© Časopis vydává Diecézní centrum mládeže při ostravsko-opavském biskupství  
Kostelní nám. 1, Ostrava, 596 116 522 (kl. 238), dcm@doo.cz, http:dcm.doo.cz  
ve spolupráci s občanským sdružením ANIMA IUVENTUTIS. (www.animaiuventutis.cz) 
Redakční vedoucí: Bc. Marie Hennigová 
Redakce: Mgr. Kamil Strak, Mgr. Michal Jadavan, Bc. Daniel Sochora,  
                 Mgr. Lucie Wzatková, Mgr. Helena Lipinská, Bc. Jakub Štefela 
Grafika: Anna Kuchařová, Bc. Marie Hennigová 
Sazba, Tisk: DCM Ostrava 
Uzávěrka příštího čísla je 16.4.2013.  Příspěvky zasílejte na dcm@doo.cz. 
Naše aktivity podporuje MŠMT ČR. Časopis je distribuován zdarma. 

KEEP SMILING! 

Na papežské konferenci se sejdou všichni kardinálové s papežem, který si 
vzal slovo: „Vážení kardinálové. Zkontaktovala mě firma Coca-Cola a na-
bídla naší církvi veliký sponzorský dar, pokud změníme slova „chléb náš 
vezdejší“ na „Coca-Cola naše vezdejší“. Tedy se Vás ptám: „Kdy nám končí 
smlouva s pekárnami???“ 

„Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo 
já.“ A cos jí řekl? „Tak si to teda kup!“ 

Na procházce si malé děvčátko zvědavě prohlíží těhotnou paní. „Vy máte 
v bříšku miminko?“ ptá se se zájmem. „Ano“ odpoví paní. „A máte ho 
ráda?“ „Ano, velice.“ Tak proč jste ho snědla?! 

Babička se ptá vnuka: „Karlíčku, zítra máš svátek. Chceš kovovou nebo 
papírovou padesátikorunu?“ Vnuk odpoví: „Radši kovovou, ale zabal mi ji 
do té papírové, ať se nepoškrábe.“ 


