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Milí mladí přátelé, 

 

proč neplout pěkně s proudem, 

v duchu reklamy, filmů a všeho, co 

nabízí móda, obchodní řetězce? 

Takto žít, zn. nemít odvahu, ztratit 

sílu riskovat. Vždy se může něco 

zhatit, stát. Společnost má dost zají-

ců – lidí, kteří raději nic nedělají. 

Křesťan je člověk, 

který jde vždy proti 

proudu. Jednou 

nohou stojí na zemi, 

druhou nohou smě-

řuji k nebi. Není mi 

jedno, co se okolo 

mě děje. Jaké záko-

ny, hodnoty života 

muže a ženy schva-

luje parlament. Není mi jedno, co 

dělí a jak žijí lidé ve vztazích. Od-

vaha riskovat, žít jinak, než spolužá-

ci, se po čase vyplácí. 

Když člověk stagnuje, nedá se ničím 

vyprovokovat. Zbabělost, nedosta-

tek aktivity způsobuje ztrátu život-

ních hodnot. Německá lékařka  

a řeholnice Ruth Pfauová, odešla do 

Pakistánu, kde léčila malomocné. 

Zjistila, čím je evropská společnost 

nakažená. Prohlásila: „Ten, kdo 

nemá anténu vyladěnou na hodnotu 

rizika, si v životě zablokuje přístup 

k velkým věcem. Protože život, ten 

skutečný život, není k mání za levný 

peníz.“ 

Na každém záleží, do čeho se pustí-

me, co budeme stavět. Křesťanství 

má perspektivu pro nebeské králov-

ství. Budovat hodnoty božího krá-

lovství, jsou vždy odlišné od hodnot 

světa. Ježíš odporuje mocným toho-

to světa. Mezi vámi tomu tak nebu-

de. První učedníci měli strach. Od-

vaha se jim však vrací později. Po 

přijetí síly – Ducha svatého – se 

nebojí riskovat, učit, křtít, i za cenu 

položení vlastního života. 

Toto se stále 

v dějinách opakuje. 

Mít odvahu dobře žít 

nebo kapitulovat na 

dobrý život. Nárok 

Ježíšova příkladu 

neztrácí platnost. 

Víra, naděje, láska – 

to všechno předpo-

kládá svobodu a také 

odvahu riskovat. Svoboda je zname-

ním Božích dětí. Budujeme stále 

nové věci, které obohacují náš život, 

společenství v rodině, v našich far-

nostech. 

 

V květnu nezapomeňte více se spojit 

s Matkou Boží – Pannou Marii. Ona 

dobře zná svého Syna. Pod křížem ji 

Ježíš dal za matku každému z nás. 

Ona rozumí problému v našem živo-

tě. Ona je ochránkyní čistého a zdra-

vého života. Ať každá májová cesta 

na poutní mariánské místo, nás posí-

lí a povzbudí riskovat pro dobrý 

život s Bohem. 

 

Ať se daří. Na přímluvu Panny Ma-

rie, Vám žehná,  

don Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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KVĚTEN 2013 

 
01.05.2013 1. čteni: Gn 1,26-2,3 Žalm: Žl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58  
02.05.2013  1. čteni: Sk 15,7-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 15,9-11  
03.05.2013 1. čteni: 1Kor 15,1-8 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Jan 14,6-14  
04.05.2013 1. čteni: Sk 16,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 15,18-21  
05.05.2013 1. čteni: Sk 15,1-2.22-29 Žalm: Žl 67(66) 2. čteni: Zj 21,10-14.22-23   
  Evangelium: Jan 14,23-29  
06.05.2013 1. čteni: Sk 16,11-15 Žalm: Žl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a  
07.05.2013 1. čteni: Sk 16,22-34 Žalm: Žl 138 Evangelium: Jan 16,5-11  
08.05.2013 1. čteni: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Žl 148 Evangelium: Jan 16,12-15  
09.05.2013 1. čteni: Sk 1,1-11 Žalm: Žl 47(46) 2. čteni: Ef 1,17-23  
  Evangelium: Lk 24,46-53  
10.05.2013 1. čteni: Sk 18,9-18 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a  
11.05.2013 1. čteni: Sk 18,23-28 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28  
12.05.2013 1. čteni: Sk 7,55-60 Žalm: Žl 97(96) 2. čteni: Zj 22,12-14.16-17.20 
  Evangelium: Jan 17,20-26  
13.05.2013 1. čteni: Sk 19,1-8 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 16,29-33                                  
14.05.2013 1. čteni: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Žl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17  
15.05.2013 1. čteni: Sk 20,28-38 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19  
16.05.2013 1. čteni: Řím 8,31b-39 Žalm: Žl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22  
17.05.2013 1. čteni: Sk 25,13b-21 Žalm: Žl 103 Evangelium: Jan 21,15-19  
18.05.2013  1. čteni: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Žl 11 Evangelium: Jan 21,20-25  
19.05.2013  1. čteni: Sk 2,1-11 Žalm: Žl 104(103) 2. čteni: 1Kor 12,3b-7.12-13 
  Evangelium: Jan 20,19-23  
20.05.2013 1. čteni: Sir 1,1-10 Žalm: Žl 93 Evangelium: Mk 9,14-29   
21.05.2013  1. čteni: Sir 2,1-13 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mk 9,30-37  
22.05.2013  1. čteni: Sir 4,12-22 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 9,38-40   
23.05.2013  1. čteni: Sir 5,1-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Mk 9,41-50   
24.05.2013 1. čteni: Sir 6,5-17 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 10,1-12  
25.05.2013  1. čteni: Sir 17,1-13 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 10,13-16   
26.05.2013  1. čteni: Pr 8,22-31 Žalm: Žl 8 2. čteni: Řím 5,1-5  
  Evangelium: Jan 16,12-15  
27.05.2013 1. čteni: Sir 17,20-28 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 10,17-27  
28.05.2013  1. čteni: Sir 35,1-15 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 10,28-31  
29.05.2013  1. čteni: Sir 36,1-2a.5-6.13-19 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mk 10,32-45  
30.05.2013  1. čteni: Gn 14,18-20 Žalm: Žl 110(109) 2. čteni: 1 Kor 11,23-26 
  Evangelium: Lk 9,11b-17  
31.05.2013 1. čteni: Sof 3,14-18 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 1,39-56  

 
          www.katolik.cz  
               

Liturgický kalendář 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=5&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=5&r=2013


květen 2013 

http://dcm.doo.cz  4 

 PROŽILI JSME... 

BISCUP 2013 

Mottem setkání byl verš: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učední-
ky“ (Mt 28,19). Celkový počet účastníků byl okolo 570. Do Bruntálu dob-
rovolníci připravující setkání přijeli již v pátek, 15. března.  
Od sobotního rána přijížděli účastníci z celé diecéze a registrovali se 
v bruntálské škole, kde byli všichni ubytováni. Oficiální program začal 
v půl desáté v nedalekém kostele Nanebe-vzetí Panny Marie. Zde jsme se 
pomodlili, zazpívali, zhlédli několik scének a hlavně přivítali o. biskupa, 
který následně sloužil slavnostní mši svatou.  
Otec biskup v kázání mluvil o poušti, o které se četlo v 1. čtení (Bůh seslal 
Izrae- litům 
ma- nu) - 
tu by-
chom asi teď 
Izrae- litům 
závi- děli, 
pro- tože 
tam měli 
teplo. To 
jsou vnější 
pod- mínky, 
které jde 
pře- konat. 
Izrae- lité 
vzpomínali na egyptské hrnce plné masa a reptali, že nemají co jíst, a Bůh 
jim dal nebeský pokrm – manu. Pak zas reptali kvůli něčemu jinému. My 
máme ty plné hrnce masa. Naše poušť vypadá úplně jinak -  je to poušť 
duchovní ... Sdělovací prostředky se dohadují, jestli tento nový papež při-
láká nové věřící. Víra však není odpovědí na nějaké lákání, je to odpověď 
Bohu, osobní odpověď každého z nás na jeho pozvání.  
Otec biskup nás dále vybídl, abychom nezahlcovali svoje nitro spoustou 
vnějších vjemů (stále sluchátka na uších): Umějte být také v tichu, umějte 
pokleknout nebo si sednout v kostele a v tichu vnímat Boží přítomnost. 
Umějte setrvat po svatém přijímání v tichu. 
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Následovalo apoštolské vyznání víry, kdy z něj otec biskup řekl vždy jednu 
větu latinsky a otec Vítek Zatloukal ji pronesl česky. Tak jsme mohli lépe 
vnímat i prožívat vyznání víry, které při pouhém souvislém čtení latinské-
ho textu nestačíme vnímat, někdy dokonce ani sledovat nebo vyslovovat. 
Poté jsme šli do školy na oběd. Odpoledne následovaly workshopy, jejichž 
výběr byl velmi pestrý- přednášky všeho druhu: výtvarné dílny, kurz sebe-
obrany, hry, tance, ale také s duchovní tematikou, např. Jak se správně 
vyzpovídat? Potřebujeme ještě církev či Jak být křesťanem ve škole? Kaž-
dý mohl navštívit dva workshopy a vybrat si jen dva nebylo lehké. Po 
workshopech probíhaly zároveň dva koncerty- skupina R.E.J. a chorál, 
který zpívali kněží a bohoslovci (mezi nimi i náš bývalý jáhen Honza Zelen-
ka).  
Po večeři následoval výstup na Uhlířský vrch k poutnímu kostelu Panny 
Marie Pomocné. Během cesty jsme 
se modlili křížovou cestu, která má 15. 
zastavení. Tím po- sledním je Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. V mrazivém kostele 
(-11°C) pak následo- vala adorace, kte-
rou vedl otec biskup František. Po návra-
tu byl volný program až do večerky. 
V neděli ráno jsme se nasnídali, poté 
v kostele pomodlili a rozdělili podle dě-
kanátů. Každá skupi- na vyrazila na mši 
do okolních vesnic. My, z karvinského 
děkanátu, jsme pře- jeli autobusem do 
Horního Benešova a zde slavili nedělní 
mši. V kostele bylo opravdu málo lidí a 
skoro žádná mládež. Milé babičky nás po 
mši pozvaly na faru, kde pro nás bylo 
připravené vynikající občerstvení a teplý 
čaj. Byli jsme velmi mile překvapeni, a myslím si, že jsme i my je svou pří-
tomností potěšili. Okolo dvanácté hodiny jsme se vydali domů.  I přes 
velkou zimu, dlouhé fronty a nedostatek spánku jsme prožili super ví-
kend. Já osobně se už těším na další setkání. 

 
 

Eliška 
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PROŽILI JSME... 

VELIKONOCE NA STŘEDISKU 

Strávit velikonoční třídenní s týmáky na středisku ve Staré Vsi? Neznělo to 
vůbec jako špatný nápad,a tak jsem se rozhodl jet.  
 
Po příjezdu a uvítání všech zúčastněných, jsme se přesunuli do kostela, na 

slavení mše svaté, která 
byla slavena v 18 hod. Tím 
jsme zahájili naše společné 
velikonoční triduum. Po mši 
svaté jsme oslavili, jeden 
z nejdůležitějších židov-
ských svátků, Pesach. Podle 
zvyků tohoto svátku se kon-
zumuje nekvašený chléb, 
jednoroční beránek a pije 
se víno. Během této oslavy 
jsme poslouchali písně. 
Poté následovala chvíle 

ztišení a spánek. 
Další den, na Velký pátek, jsme se po skromné snídani vydali na výlet do 

Hradce nad Moravicí. Účelem cesty do Hrad-
ce byla křížová cesta na Kalvárii. Tato křížová 
cesta je zřízena na 
kopci, který je 415 
metrů vysoký a nabízí 
krásný pohled na 
město Hradec nad 
Moravicí.  My, za mě-
nícího se počasí 
(chvíli pršelo, chvíli 
zase sněžilo), jsme šli 
křížovou cestu stra-
chu. Poté jsme se 
vydali k místnímu 

kostelu a také jsme byli pozdravit místního pana faráře.  
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Po návratu zpět do Staré Vsi jsme poobědvali trochu polévky a následova-
lo osobní volno. Odpoledne jsme se v kapli měli Lectio Divina. Po skončení 
rozjímání nad textem v bibli jsme se zúčastnili křížové cesty v kostele, po 
které následovaly velkopáteční obřady. 
 
Na Bílou sobotu do-
poledne jsme četli 
starozákonní texty. 
Kluci se taky mohli 
„vyřádit“ v pletení 
pomlázky a holky 
v malování vajíček. 
Výtvory stály za to! 
Odpoledne jsme se 
rozdělili do dvojic  
a každá dvojice měla 
za úkol navštívit star-
ší lidi ve Staré Vsi a 
blízkém okolí. Po skončení návštěv mohl každý individuálně jít rozjímat 

nad Kristův hrob. Vše 
vyvrcholilo večer, ve 
20 hod., oslavou Kris-
tova vzkříšení. Při mši 
svaté přistoupili tři 
katechumeni ke křtu, 
biřmování a k 1. sv. 
přijímání. Po mši svaté 
následoval na faře 
večerní raut. 
V neděli jsme na ranní 

modlitbu šli ke kříži za 

Starou Vsí. Pak násle-

dovala snídaně, úklid, mše sv., oběd a loučení.  

Jsem rád, že jsem tyto dny mohl prožít ve společnosti fajn lidí. 

Pavel 



květen 2013 

http://dcm.doo.cz  8 

TROCHA DUCHOVNA... 

 „Byl pozdní večer / první máj / ve-
černí máj / byl lásky čas. / Hrdliččin 
zval ku lásce hlas / kde borový zavá-
něl háj.“  
Během let školní docházky o tyto 
notoricky známé verše Karla Hynka 
Máchy zavadil snad každý z nás. A 
patrně všichni jsme se setkali taky 
s představou, že láska nebo spíš za-
milovanost je „slepá“, neřízená, ne-
kontrolovaná a nekontrolovatelná. 
Lidově vykreslený bůžek lásky – 
Amorek, s buclatým zadečkem a 
kulaťoučkým bříškem poletuje v po-
větří a bezhlavě střílí šípy lásky, jak 
se mu zamane. Máj je lásky čas, a 
tak do koho se Amor–magor nestre-
fil, ten má skutečně kříž, jak zpívá 
Lucie Bílá. 
 
Církevní liturgický kalendář nezná 
„měsíc lásky“. Možná proto, že pro 
křesťana je každý nový den výrazem 
Otcovy lásky a dobroty. Ale přesto i 
liturgický květen o lásce mluví. Do 
května většinou spadá slavnost Se-
slání Ducha svatého a celý pátý mě-
síc je zasvěcen Panně Marii. Duch 
svatý není bezhlavá láska, ale je to 
Boží láska, kterou Otec miluje Syna a 
Syn Otce. Duch svatý je také láska, 
která miluje každého člověka na-
prosto jedinečně. Duch svatý je lás-
ka, která nevede člověka 
k nahodilému jednání, ale k hledání 
a nalézání Boží vůle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V síle Ducha může křesťan odpoví-
dat na Otcovo povolání a poslání  
a milovat konkrétní lidi takovým 
způsobem, jak Otec chce, aby je 
miloval. Panna Maria je ukázkou a 
vzorem člověka, který se nechává 
naplnit Boží láskou, Duchem sva-
tým. Její život dostává jasný směr  
a stává se plněním Boží vůle. 
 
Ať se po příkladu Panny Marie i my 
chceme otevřít pro Boží lásku. A ať 
této Lásce dovolíme vtisknout do 
našeho života pevné nasměrování 
na Boha a na druhé lidi skrze naše 
životní povolání. To je mnohem 
lepší a šťastnější, než májová zalás-
kovaná poblázněnost. 
 
 

o. Petr Smolek 
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Snad každý má nějakou oblíbenou věc. Někdo miluje medvídky, někdo 
žirafy, jiný nosí, jako talisman, svůj oblíbený kámen, nebo hračku. Já 
vždycky při sobě nosím malou modrou pastelku. Vždycky, když mám ra-
dost, nebo jsem naopak na dně, anebo se prostě nudím, vytáhnu svoji 
malou pastelku, najdu nějaký kousek papíru a začnu si kreslit. Většinou se 
v takovýchto malých obrázcích rýsuje moje nálada. Takže jsou pak ty ob-
rázky různé... depresivní, smutné, veselé, povzbuzující i abstrakce... 
Moje modrá pastelka je mojí kamarádkou všude, vím, že mě nikdy nezra-
dí, můžu jí povídat co chci a jak dlouho chci a ona nikdy neodejde... 
A proč zrovna modrou? Modrá je pro mě naděje! Když je mi smutno, vy-
táhnu si mojí pastelku a vzpomenu si, že nikdy nevím, co se stane a nadě-
je je to poslední, co v člověku umírá... 
Jednou mi bylo zase tak smutno, a tak jsem si vytáhla svou oblíbenou 
pastelku a začala kreslit. Nebo spíš jen tak čárat. Ale najednou… Křup! Na 
pastelce se zlomila tuha! No nic, řekla jsem si, ořežu ji a bude to! Vzala 
jsem ořezávátko a začala ostrouhávat svou malou pastelku. Vždy, když 
vykoukla modrá tuha, naděje, že se mi podaří pastelku ořezat, stoupla. 
Avšak ta tuha se vzápětí ulomila a naděje ve mně začala pohasínat. Jak 
jsem svoji pastelku neustále obřezávala, tak byla stále menší a menší, až 
mi z ní nezbylo docela nic! A spolu s pastelkou zemřela i moje naděje! Oči 
se mi "zavřely"... Od té doby, kudy chodím, tudy vzdychám a nemám ni-
koho kdo by mě potěšil, kdo by mi připomněl, že naděje umírá jako po-
slední, kdo by si se mnou popovídal… 
 
Jednoho dne jsem se plná deprese procházela po městě a nepřítomně 
koukala do výloh. Šla jsem také kolem papírnictví. Zrak mi padl na mod-
rou pastelku, která ležela mezi ostatními pastelkami, za oknem výlohy. Tu 
jsem "prozřela". No jasně! Proč jsem to neudělala už dávno? Podivila 
jsem se sama sobě a rychle jsem vtrhla do krámu a koupila si tu nejmod-
řejší pastelku. 
Od té doby jsem zase plna naděje. Jen mi k té naději přibylo také vědomí, 
že se nemám při ztrátě oblíbené věci uzavřít a nechat se unést smutkem  
a depresí, ale ještě víc otevřít oči. Třeba najdu jinou (možná i lepší) věcič-
ku, která pro mě byla předtím vzduch… 

 
zdroj: signaly.cz 

PŘÍBEH - MOJE MALÁ PASTELKA 
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Naše aktivity 

Hudební víkend  3.-5.5.2013   Stará Ves n/O. 
Kytary, klavír, buben, bicí, noty, písně. Tyto věci budou nejvíce v rukou 
těch, kteří chtějí prožít hudební víkend ve Staré Vsi. A proto si vyčisti uši, 
vymyj oči, připrav srdce a přijeď, protože uvidíš a hlavně uslyšíš! Těšíme 
se na tebe! Hlásit se můžeš na stara.ves@razdva.cz nebo na tel. čísle 558 
669 413 do 30. dubna. 

Animátoři IA/5  10.-12.5.2013  Stará Ves n/O. 
Předposlední, resp. poslední víkend (poslední víkend je určen přípravě 
táboru) čeká na animátory „jedničky áčka.“ Společné setkání je připrave-
no na druhý květnový víkend. Začínáme večeří v pátek, v 19hod. 

Animátoři IB/5  24.-26.5.2013  Stará Ves n/O. 
Poslední víkend prvního roku, celkem dvouletého kurzu Animátorů, čeká 
na animátory „jedničky béčka.“ Setkání se uskuteční poslední květnový 
víkend. Začínáme, jako obvykle, večeří v pátek, v 19 hod. Těšíme se! 

Večer mladých  15.5.2013  Biskupství Ostrava 
Květnový Večer mladých bude patřit Janu Pavlu II.  Povídat o  tomto vý-
znamném člověku, který pro naší církev udělal spoustu užitečného, přije-
de P. Mgr. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě-Zábřehu. Začínáme, jako 
obvykle, v 18h. mší svatou v kapli ostravského biskupství, která bude živě 
přenášena televizí Noe. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Vítězslav Ře-
hulka. Zveme mladé zpěváky a hudebníky k doprovodu mše sv. Těšit se 
můžeš na nějaké překvapení našeho buffe :-) Po mši sv. je možnost rozho-
voru s knězem, příp. sv. smíření.  

Svatodušní noční bdění  18.5.2013  Stará Ves n/O. 
Zveme Tě na očekávání Ducha Svatého…zakusíš jeho vanutí ve společen-
ství mladých lidí. Prožijeme společnou modlitbu, katechezi, ticho, půlnoč-
ní vigílii seslání Ducha sv. a možná JEHO dotek… Začínáme v 19.30h v kos-
tele ve Staré Vsi n/O. Možnost přespání. Hlas se na stara.ves@razdva.cz 
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KEEP SMILING! 

Hasič se vřítí do zbrojnice, rozhlédne se, zastaví se, usměje se a dá si kávu. 
Ostatní kolegové se na něj tázavě dívají a on řekne: „Pánové, pomalinku 
se zvedejte, hoří finanční úřad!“ 

Přes noc jsem zaparkoval auto na ulici v New Yorku. Abych odradil případ-
né zloděje, vyndal jsem autorádio a za oknem nechal nápis: „Bez rádia, 
bez cenností, kufr prázdný.“ Ráno jsem našel auto s rozbitým oknem a k 
mému nápisu někdo připsal: „Jen pro jistotu.“ 

„Stop chemickým továrnám! Přírodní vůně jsou mnohem zdravější“ … řekl 
tchoř a na důkaz  svého tvrzení intenzivně prdnul! 

Viděl jsi někdy zmuchlanou stovku? „Ne,“ říká muž znuděným hlasem. 
Manželka před ním zmačká stovku. A viděl jsi někdy zmuchlanou tisícov-
ku? Ne. „Tak se podívej…“ a muchlá před ním tisícovku. Pak se ho ptá: „A 
viděls někdy zmuchlaných osm set tisíc?“ Muž na to nechápavým hlasem: 
„Ne…“ „Tak to se jdi podívat, stojí v garáži.“ 


