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Milí přátelé, 
 
každý z nás žije ve vztazích. Člověk 
je stvořen k obrazu Božímu. Staro-
zákonní člověk poznal Boha jako 
Stvořitele a Soudce, ale i jako milo-
srdného Pána starajícího se o svůj 
lid jako dobrý Pastýř a mocný 
ochránce. 
V Novém zákoně se Bůh dal poznat 
jako Trojice, jako společenství. Křes-
ťan tedy myslí i na to, že má být 
obrazem Nejsvětější Trojice. Říká o. 
Jan Graubner – arcibiskup. 
 
Každé pouto vztahu je tak trochu 
tajemstvím. Už sám člověk je ma-
lým tajemstvím. Jsme osobou a 
osoba potřebuje prožívat vztah. Na 
prvním místě poznávat svého Stvo-
řitele. On, dobrý Bůh nás pozývá ke 
vztahu lásky v přátelství. Kdo se 
vydá touto cestou, vždy pozná klad-
ný a správný vztah k sobě. Ten je 
také potřeba budovat. Být k sobě 
upřímný, pravdivý. Vždy je dobré o 
životních věcech promluvit 
s duchovním otcem, s člověkem ve 
víře, který je starší. 
 
Vztah k druhým, nejenom 
v manželství, potřebuje nezištnou 
lásku. Darovat cele druhému. Opa-
kem je sobectví, já, a potom žádné 
krásné přátelství. Láska ve vztahu 
umí udělat druhým místo ve svém 
srdci, umí vidět jejich hodnoty. Lás-

ka ve vztahu nabízí kus sebe a ne-
chá vstoupit druhého do prostoru 
svého života. 
 
Máme celý rok před sebou. Už to 
není 365 dní, ale něco méně. Každý 
ten den můžeme udělat skutek ve 
vztazích k Bohu, bližnímu a k sobě, 
které rozehřeje lásku a světlo mezi 
námi. Napříč vším co zakoušíme 
okolo nás, žijme krásné a pevné 
vztahy, které dávají radost, spokoje-
nost a plnost Boží dobroty. 
 
V únoru, všechny vás mi svěřené, 
vezu v modlitbě do Taizé. Prosím 
také o modlitbu za duchovní obno-
vy animátorů. Prosím o modlitbu za 
přípravu setkání mladých v Opavě  
a v Odrách. Kdo uvažujete, tak si 
zapište termín. Pozvi také kamarády 
od 8. třídy. Víra se prožívá ve vzta-
zích a síly víry se zakouší ve spole-
čenství. 
 
 
Ať nám Bůh žehná a Panna Marie 
chrání… 
 

o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ÚNOR 2014 

 
 

01.02.2014 1. čteni: 2Sam 12,1-7a.10-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,35-41  
02.02.2014  1. čteni: Mal 3,1-4 Žalm: Žl 24(23) 2. čteni: Žid 2,14-18  
  Evangelium: Lk 2,22-40  
03.02.2014 1. čteni: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a Žalm: Žl 3 Evangelium: Mk 5,1-20  
04.02.2014 1. čteni: 2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4 Žalm: Žl 86  
  Evangelium: Mk 5,21-43  
05.02.2014 1. čteni: 2Sam 24,2.9-17 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 6,1-6  
06.02.2014 1. čteni: 1Kral 2,1-4.10-12 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Mk 6,7-13  
07.02.2014 1. čteni: Sir 47,2-13(řec.2-11) Žalm: Žl 18 Evangelium: Mk 6,14-29  
08.02.2014 1. čteni: 1Kral 3,4-13 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 6,30-34  
09.02.2014 1. čteni: Iz 58,7-10 Žalm: Žl 112(111) 2. čteni: 1Kor 2,1-5  
  Evangelium: Mt 5,13-16  
10.02.2014 1. čteni: 1Kral 8,1-7.9-13 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mk 6,53-56  
11.02.2014 1. čteni: 1Kral 8,22-23.27-30 Žalm: Žl 84 Evangelium: Mk 7,1-13  
12.02.2014 1. čteni: 1Kral 10,1-10 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mk 7,14-23  
13.02.2014 1. čteni: 1Kral 11,4-13 Žalm: Žl 106 Evangelium: Mk 7,24-30  
14.02.2014 1. čteni: 1Kral 11,29-32;12,19 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mk 7,31-37  
15.02.2014 1. čteni: 1Kral 12,26-32;13,33-34 Žalm: Žl 106 Evangelium: Mk 8,1-10  
16.02.2014 1. čteni: Sir 15,16-21 Žalm: Žl 119(118) 2. čteni: 1Kor 2,6-20 
  Evangelium: Mt 5,17-37  
17.02.2014 1. čteni: Jak 1,1-11 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 8,11-13  
18.02.2014  1. čteni: Jak 1,12-18 Žalm: Žl 94 Evangelium: Mk 8,14-21  
19.02.2014  1. čteni: Jak 1,19-27 Žalm: Žl 15 Evangelium: Mk 8,22-26  
20.02.2014 1. čteni: Jak 2,1-9 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mk 8,27-33  
21.02.2014  1. čteni: Jak 2,14-24.26 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mk 8,34-9,1  
22.02.2014  1. čteni: 1Petr 5,1-4 Žalm: Žl 23(22) Evangelium: Mt 16,13-19  
23.02.2014  1. čteni: Lv 19,1-2.17-18  Žalm: Žl 103(102) 2. čteni: 1Kor 3,16-23 
  Evangelium: Mt 5,38-48  
24.02.2014 1. čteni: Jak 3,13-18  Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 9,14-29  
25.02.2014  1. čteni: Jak 4,1-10  Žalm: Žl 55 Evangelium: Mk 9,30-37   
26.02.2014  1. čteni: Jak 4,13-17  Žalm: Žl 49 Evangelium: Mk 9,38-40  
27.02.2014 1. čteni: Jak 5,1-6 Žalm: Žl 49 Evangelium: Mk 9,41-50  
28.02.2014  1. čteni: Jak 5,9-12  Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 10,1-12  

 
 
 

www.katolik.cz    

Liturgický kalendář 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=2&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=2&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=2&r=2014
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=2&r=2014
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=2&r=2014
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PROŽILI JSME ... 

ADVENTNÍ NOČNÍ BDĚNÍ 

Vánoční shon, nakupování dárků, neklid doma, či vnitřní vyprahlost 
– to všechno byly pohonné motory, které mě dovedly do Staré Vsi. 
Chtěla jsem se uvnitř zklidnit a začít Advent opravdově prožívat … 
nebyla jsem sama! 
 
Přijela zde početná skupina mladých lidí, které na toto místo mož-
ná přivedly stejné směrovky, jako mě. 
 
Bohužel jsem přijela později, a tak mou první aktivitou byla hra 
otce Michala. Spo- čívala v tom, že 
muži dělali ženské p r á c e  ( m y l i  
a utírali nádobí) a ženy práce mužské 
(skládaly baterku a zabíjely hřebíky). 
Soutěžilo se na rychlost, ve dvoji-
cích. Nejvtipnějším bodem této hry 
však byla její ko- nečná část, kdy 
jsme ve dvojici (muž a žena) museli 
vysvětlit svým sy- nům (Kubovi a Ku-
bínovi) převody jednotek, při čemž 
mě můj syn „povzbuzoval slo-
vy“: „Mami, ty seš fakt blbá.“ Já jsem 
souhlasila, mate- matika opravdu 
není mou silnou stránkou. Hru vy-
hrál Vašek Kučera se svou sličnou spo-
luhráčkou. Následovala večeře – výborná pizza z rukou sourozenců 
Drobilových. Zkrátka, pohoda, kam jste jen pohlédli … 
 
Poté jsme se společně vydali na modlitbu chval do kostela – koneč-
ně jsme to všechno, čím jsme se zabývali, mohli odevzdat a radost-
ně skočit do Boží náruče … 
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Tato duchovní bomba byla 
završena půlnoční mší svatou, 
kterou sloužil otec Michal. 
Únava se najednou začala 
hlásit o slovo, jenže byla krutě 
a rychle přerušena dokonalou 
hrou zde vzniklého hudebního 
tělesa. Všem se vlila nová krev 
do žil … 
 
Jakmile mše skončila, tak se 
šli někteří pobavit do jídelny, 
jiní do shromažďovny, kde 
probíhaly nejrůznější aktivity. 
Já se vypravila nahoru do hu-
debny a … nestačila jsem věřit 
svým uším! Parta z Jeseníku 
se chopila nástrojů a já na-
prosto nechápala, jak může 

být tolik opravdu talentovaných lidí na jednom místě  
a hrát spolu. Zkrátka … chcete-li potkat klavírní a kytarové virtuosy, 
vydejte se do Jeseníku. 
 
Odjížděla jsem s trošku proměněným a nadlehčeným srdcem … 
myslím, že právě díky společenství a otevřenosti druhých. Děkuji 
vám! 
 
Tato duchovní bomba byla završena půlnoční mší svatou, kterou 
sloužil otec Michal. Únava se najednou začala hlásit o slovo, jenže 
byla krutě a rychle přerušena dokonalou hrou zde vzniklého hu-
debního tělesa. Všem se vlila nová krev do žil … 
 

Terez Menšíková 
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PROŽILI JSME ... 

SILVESTR VE VSI 

Konec roku se blížil a já přemýšlel, jak ho co nejlépe prožít a kde. Dlouho 
jsem nerozmýšlel a volba zastávka Stará Ves byla jasná. Všechno to začalo 
už dnem před samotným Silvestrem, kdy jsme se během dopoledne začali 
scházet a sjíždět. Jak již bylo předpovězeno, řekl bych až mírně strašidel-
nou videopozvánkou, vše se odehrávalo v japonském stylu. 
 
Nejprve jsme si vyrobili své japonské jmenovky a po úvodní scénce naše-

ho skvělého týmu jsme 

zahráli pár úvodních sezna-

movacích her. Myslím, že 

už od počátku se nám po-

dařilo naladit takovou faj-

nou přátelskou atmosféru, 

která trvala po celou dobu. 

Po dobrém obědě jsme šli 

vysportovat ty vánoční 

přibraná kila do místní tě-

locvičny a poté jsme, jak už bývá u dobrých katolíků zvykem, nakrmili také 

naše hladové dušičky při mši svaté. Z několika večerních možných 

workshopů jsem si vybral japonský protiválečný film Hrob světlušek. Mi-

mochodem doporučuji. Večer jsme zakončili chválami a písněmi.   

A už tu byl den poslední, tedy samozřejmě roku. Po vydatné snídani jsme 

se vydali na cestu. Cílem byl jeden kopec zvaný Ostrý, nacházející se ve 

slezských Beskydech. Byla to příjemná procházka, při které byl čas po-

vykládat i si zablbnout, když už ne ve sněhu, tak aspoň v listí. A byla půl-

noc, nutno ovšem podotknouti, že ta japonská, sledovali jsme ji v přímém 

přenosu a připili si rýžovým vínem. Tady bych snad jen poznamenal, buď-

me přátelé vděčni za naše trnky a vinohrady.  



únor 2014 

http://dcm.doo.cz  7 

  Setmělo se a ten očeká-

vaný večer byl tu. Byl 

přichystán ve velkém 

zábavném stylu plný im-

provizačních her, po nichž 

jsme při mši svaté podě-

kovali za celý prožitý rok 

a svěřovali ten následují-

cí.  

Na samotnou půlnoc jsme se vydali za dědinu ke kříži, pomodlili se, připili 
a obklopeni hustou mlhou odpálili náš malý soukromý ohňostroj. Také 
nechyběla ani malá prskavková show v podání jednoho našeho nejmeno-
vaného duchovního. No a pak už jsme jen hráli, zpívali a užívali si skvěle 
naladěné atmosféry. A nový rok byl tu, následoval úklid, mše svatá oběd a 
pak už jen zase to smutné loučení a rozjetí se do svých domovů. 
 
Také mě zaujala slova jedné promluvy do nového roku. Chceme-li, aby 
doba, která je před námi, byla křesťanskou, musíme žít tři věci: pravdi-
vost, odvahu a askezi. Bez nadsázky mohu říci, že to byl zatím asi můj nej-
krásněji prožitý Silvestr a na tomto místě bych za něj chtěl moc poděkovat 
celému týmu a všem zúčastněným za tyto krásně prožité chvíle a všem 
popřát vše dobré do nového roku. 

 
 
 
 
 

z pohledu 
účastníka 

Pavla 
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PROŽILI JSME... 

VIII. STŘEDISKOVÝ PLES 

Po nějaké hodině chystání tomboly a přichystávání na ples jsme se koneč-
ně dostali do sálu. S blížícím se časem 19:30 se sál pomalu začal zaplňovat 
lidmi. V úvodu nás pořadatele s moderátory vnesli do taneční nálady 
ukázkami několik druhu tance.  
Byla nám představena kapela Entermusic, která nás přivítala prvními ta-
nečními bloky.  
 

Čas  na oddechnutí nám dala vtipně poda-
ná scénka farníku o Marušce a dvanácti 
měsíčkách. S dobře sepsaným dialogem a překvapivými kostýmy.  
 
Následovalo další tančení a sdělovaní zážitkům přátelům. Během tance 
jsme si i zasoutěžili, jako například tančení v v párech na papíru novin, 
které se postupně s postupováním soutěžících skládali na půlku.  
Po několika hodinách přišla všemi očekávaná tombola. Dobrovolníci si na 
čelo nechali namalovat barevná kolečka v barvě lístku a pak se losovalo. 
Podle barvy výherní číslo přišlo k dobrovolníkovi a ten výherci předal ce-
nu.  
Znovu jsme se vrátili k tanci a dovádění.  
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K o n e č n é 
přišla všemi 
očekávané 
p ů l n o č n í 
překvapení, 
které si při-
pravili DSM 
a DCM. Bylo 
to o Krako-
noši, ale 
převedeno 
do života na 
faře ve Staré 
Vsi. Takže 
místo Krakonoše byl Beskydonoš, místo Trautenberka byl Strakenberk, 
místo Anči byla Káča, Kuba byl Kuba, Hajný byl Hajný a Sojka byla housen-
ka Otakárek Fenyklový, z kterého se na konci scénky vyklubal motýl. Svou 

návštěvou ve scénce 
nás poctil i „papež 
František“. Přenesli nás 
do doby, když odjedou 
animátoři, jak to tam 
potom probíhá. Samo-
zřejmě to bylo vtipné, 
„profesionální“ herec-
ké podání. Bylo po půl-
noci a už nám nezbýva-
lo nic jiného než se jen 
po zbytek plesu bavit, 
tančit a dovádět. Ples 

skončil. DCM a DSM se vrhly spolu s dobrovolníky na úklid sálu. Kolem 
páté hodiny si i úklidová četa odebrala na pár hodin spánku. Ples se vyda-
řil, občerstvení bylo dostatek a hudby ještě víc.  
 
A teď už chybí si jen poznamenat další významné datum plesu a to 
10.1.2015.  

 

Sandra  



únor 2014 

http://dcm.doo.cz  10 

 .   CO NÁS ČEKÁ??? 
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Naše aktivity 

Animátoři I/3        31.1. - 2.2.2014                 
Další setkání čeká na animátory jedničky, které se uskuteční na přelomu 
ledna a února. Na programu je duchovní obnova. Začínáme v pátek večeří 
a končíme v neděli obědem.  

Animátoři II.A/3  14. - 16. 2. 2014    
Duchovní obnova je připravena pro animátory „dvojky áčka“, kteří se roz-
hodli formovat a vzdělávat v práci s dětmi a mládeži a chtějí pomáhat 
kněžím ve farnosti.  Začátek je v pátek večer, v 19 hod. Konec v neděli po 
obědě.  

Animátoři II.B/3   21 - 23. 2. 2014   
Duchovní obnova je také připravena pro animátory „dvojky béčka“, kteří 
se rozhodli formovat a vzdělávat v práci s dětmi a mládeži a chtějí pomá-
hat kněžím ve farnosti.  Začátek je v pátek večer, v 19 hod. Konec v neděli 
po obědě.  

Večer mladých  26. 2. 2014           biskupství Ostrava 
Únorový Večer mladých se koná 26. února. Začínáme v 18 hod. mší sva-
tou, kterou bude sloužit P. Mgr.  Jiří Schreiber, farář v Ostravě-Pustkovci  
a šéf VKH Ostrava. Poté bude v sále následovat program na téma: Misie. 
Přednášet bude kněz Rastislav Kršák. Po mši svaté je možnost svátosti 
smíření či duchovního rozhovoru s knězem. Těšit se můžete také na něja-
kém překvapení našeho buffee.  

Tajemství vztahu      28.2. - 2.3. 2014       Stará Ves n/O. 
Vztah. Pro někoho krásné slovo, pro někoho hrozba. Ovšem i toto slovo  
v sobě zahrnuje něco krásného a výjimečného. Pokud vztah nemáš, neva-
dí. I Tebe mezi sebe přivítáme.  Začínáme jako obvykle páteční večeří  
a končíme nedělním obědem.  
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KEEP SMILING! 

Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé:  
"Když uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti oba dva dám."  
"Tak jo. Pět?"  

Přijdou dva policajti na křižovatku k semaforu.  
Jeden si klekne na všechny čtyři, druhý mu vleze na záda a kouká nejdřív 
do červené, pak do oranžové a nakonec do zelené barvy. 
Pak  sleze, oba jdou na jinou křižovatku k semaforu, ten druhý udělá sto-
ličku, první mu na ni vyleze a opět se podívá do červené, pak do oranžové 
a nakonec do zelené. 
Pak opět jdou na jinou křižovatku a u dalšího  semaforu se to celé opaku-
je. 
Vidí je náčelník, chvíli je pozoruje a pak se jich zeptá:  
"Hoši, propánajána, co to tady vyvádíte?!"  
A jeden z těch policajtů mu odpoví:  
"No, víte, my jsme dostali lístky do Semaforu a nevíme do kterého."  


