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Milí přátelé, 

 

velká noc nese v sobě něco velkého. 

Proč je to velká noc? Musíme zajít 

do Egypta, kdy se izraelský národ 

dostal do nesvobody a spoutanosti 

s faraonem. Tehdy poslaný Mojžíš 

Hospodinem dostává příkaz prvního 

pesachu. Zabít beránka, jíst, poma-

zat veřeje krví a vyjít z nesvobody, 

do svobody. Tuto noc 

slaví židé dodnes. 

My křesťané máme 

slavení posunuté. Ježíš 

slavil s učedníky veli-

konoční večeři. Po 

obřadu, jak byl znám, 

Ježíš přidal: Vemte, 

jezte a to konejte na 

mou památku. Zde byla slavena 

první mše svatá. Církev tuto připo-

mínku slaví na Zelený čtvrtek. Víra 

bez skutků je mrtvá. Nemohli by-

chom vždy aktuálně, přítomně slavit 

mši svatou, kdyby Ježíš vše nedoko-

nal na Velký pátek. On bere kříž, 

obětuje, stává se jediným obětním 

beránkem. On je beránek pravý, 

který smývá hříchy celého světa. 

Krásné ticho, ulehnutí do hrobu 

ukazuje na konec. Opak je pravdou. 

Síla Vzkříšení odvaluje hrob. Potře-

buji ticho na rozjímání, chvíle kdy 

vnitřně zakouším, kde jdu, co jsem, 

jak se stavím ke všem těm událos-

tem Ježíše Krista. 

Celá vigilie oslava Kristova vzkříše-

ní stojí na slavnosti ohni, Božím 

slově, obnově křtu  

a lámání chleba. Oheň prosvětluje 

tmu, dává teplo, je symbolem víry  

a Ducha svatého. To není v hrobě, 

v hříchu, tam je tma, chlad a ponu-

ro. Slovo Boží nás uvádí, připomí-

ná, jak Bůh stále působí v dějinách. 

Jsme pokračovateli, jsme Abraha-

movými dětmi, jsme ratolestmi na-

roubováni na Krista. Proto následuje 

obnova křtu. Nově uvědomit, nově 

obmýt, že jsme ži-

vými údy Krista, 

Církve. Ne chodící 

mumie s nápisem 

katolík. Vše je ko-

runováno obětí sa-

motného Ježíše, 

který se dává 

v pokrm každému 

z nás. Já jsem vzkříšení a život. Kdo 

jí tento chléb, žít bude navěky. 

Vstoupit do života vzkříšení zn. žít 

ve světle, otevřenosti. Být na cestě 

jako Emauzští učedníci. Ptát se jak a 

proč se událo. Posléze přijmout, 

uvěřit a žít. 

 

Milí mladí. Máte nemálo otázek. To 

je správné. Hledejte odpovědi. Ptej-

te se Ducha svatého, kněží, starších 

bratří ve víře. Nežijte pouze 

v otázkách. Stavějte život na pozna-

né pravdě. Na pravdě Boží. 

 

Přeji vám požehnané velikonoční 

dny a milost Ducha svatého. 

 

o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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KVĚTEN 2014 

 
01.05.2014 1. čteni: Gn 1,26-2,3 Žalm: Žl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58  
02.05.2014  1. čteni: Sk 5,34-42 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 6,1-15  
03.05.2014 1. čteni: 1Kor 15,1-8 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Jan 14,6-14  
04.05.2014 1. čteni: Sk 2,14.22-28 Žalm: Žl 16(15) 2. čteni: 1Pt 1,17-21  
  Evangelium: Lk 24,13-35  
05.05.2014 1. čteni: Sk 6,8-15 Žalm: Žl 119 Evangelium: Jan 6,22-29  
06.05.2014 1. čteni: Sk 7,51-8,1a Žalm: Žl 31 Evangelium: Jan 6,30-35  
07.05.2014 1. čteni: Sk 8,1b-8 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,35-40  
08.05.2014 1. čteni: Sk 8,26-40 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,44-51  
09.05.2014 1. čteni: Sk 9,1-20 Žalm: Žl 117 Evangelium: Jan 6,52-59  
10.05.2014 1. čteni: Sk 9,31-42 Žalm: Žl 116 Evangelium: Jan 6,60-69  
11.05.2014 1. čteni: Sk 2,14a.36-41 Žalm: Žl 23(22) 2. čteni: 1Petr 2,20b-25  
  Evangelium: Jan 10,1-10  
12.05.2014 1. čteni: Sk 11,1-18 Žalm: Žl 42 Evangelium: Jan 10,1-10  
13.05.2014 1. čteni: Sk 11,19-26 Žalm: Žl 87 Evangelium: Jan 10,22-30   
14.05.2014 1. čteni: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Žl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17  
15.05.2014 1. čteni: Sk 13,13-25 Žalm: Žl 89 Evangelium: Jan 13,16-20  
16.05.2014 1. čteni: Řím 8,31b-39 Žalm: Žl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22  
17.05.2014 1. čteni: Sk 13,44-52 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 14,7-14  
18.05.2014  1. čteni: Sk 6,1-7 Žalm: Žl 33(32) 2. čteni: 1Pt 2,4-9  
  Evangelium: Jan 14,1-12  
19.05.2014  1. čteni: Sk 14,5-18  Žalm: Žl 115 Evangelium: Jan 14,21-26  
20.05.2014 1. čteni: Sk 14,19-28 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a  
21.05.2014  1. čteni: Sk 15,1-6 Žalm: Žl 122 Evangelium: Jan 15,1-8  
22.05.2014  1. čteni: Sk 15,7-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 15,9-11  
23.05.2014  1. čteni: Sk 15,22-31 Žalm: Žl 57 Evangelium: Jan 15,12-17  
24.05.2014 1. čteni: Sk 16,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 15,18-21  
25.05.2014  1. čteni: Sk 8,5-8.14-17 Žalm: Žl 66(65) 2. čteni: 1Pt 3,15-18  
  Evangelium: Jan 14,15-21  
26.05.2014  1. čteni: Sk 16,11-15 Žalm: Žl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a  
27.05.2014 1. čteni: Sk 16,22-34 Žalm: Žl 138 Evangelium: Jan 16,5-11  
28.05.2014  1. čteni: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Žl 148 Evangelium: Jan 16,12-15  
29.05.2014 1. čteni: Sk 1,1-11 Žalm: Žl 47(46) 2. čteni: Ef 1,17-23  
  Evangelium: Mt 28,16-20   
30.05.2014 1. čteni: Sk 18,9-18 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a  
31.05.2014 1. čteni: Sof 3,14-18  Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 1,39-56  
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PROŽILI JSME ... 

POSTNÍ NOČNÍ BDĚNÍ 

 
Jeden páteční večer, a to 21. března, se za vedení (pod zášti-

tou) Diecézního centra a střediska mládeže ve spolupráci 

s mládeží Hradecké farnosti konalo Postní noční bdění 

v opavském děkanátu. Konkrétně v Hradci nad Moravicí 

v kostele sv. Petra a Pavla. Na večerní setkání, které bylo za-

hájeno v 17 hod. růžencem, se sjelo přibližně 70 mladých z 

ostravsko-opavského děkanátu. Po růženci následovala mše 

svatá, kterou celebroval  místoděkan P. Petr Bohačík.  

Aby se 

jen 

nese-

dělo  

v kos-

tele  

a troš-

ku ví-

ce se 

účast-

níci 

pozna-

li, při-

pravili 

pro ně 

pořadatelé seznamovací hru před farním kostelem. 

Celé setkání bylo v duchu vztahů, především vztahů 

v rodinách inspirováno vyhlášeným rokem Rodiny. Po sezna-

movací hře se mladí vrátili do kostela, kde shlédli stínohru, 

jež připravilo společenství mladých „Kmínek“ z Hradce nad 

Moravicí.  
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 Následovala katecheze o. jáhna Josefa Janšty. Otec zaujal 

mladé dvěma zajímavými příběhy týkajících se právě rodiny a 

na tomto podkladě vnukl 2 otázky na zamyšlení, o kterých 

měli možnost následně diskutovat ve skupinkách rozdělených 

podle věku.  

Po těchto zajímavých diskuzích se všichni mladí přesunuli do 

nedaleko stojící Církevní školy, kde se všichni měli možnost 

občerstvit nejen připravenými buchtami, ale také vonící piz-

zou. V duchu rodiny probíhala i následující hra, která spočíva-

la ve vytvoření rodiny skládající se z Marie, Josefa, Ježíše, 

osla a dvou blech. Tato vzniklá rodina poté plnila připravené 

úkoly před nádvořím hradeckého zámku. Všichni se velice 

bavili a skupinky doplnili i přítomní kněží doprovázející 

mladé.  

 

 

 

 

 

 

Po zá-

bavě si 

mladí 

vy-

slechli 

svědec-

tví 

manže-

lů Nevolových. Po svědectví plném životních zkušeností a rad 

se všichni přítomní ztišili a za doprovodu Hradecké schóly 

účastnili adorace před vystavenou eucharistii.  Vše vyvrcholi-

lo požehnáním a rozpuštěním účastníků do svých domovu ve  

22 hod. 
Pája 
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PROŽILI JSME ... 

BISCUP 

Sraz jsme měli v 7:55 na vlakovém nádraží v Havířově a za 

14 minut jsme již seděli ve vlaku směr Štítina. Z Havířova a 

blízkého okolí nás jelo asi 22. Postupně jsme se potkali 

s ostatními, takže nakonec nás z našeho karvinského děkanátu 

jelo okolo padesáti. Ze Štítiny jsme šli pěšky do Kravař, kde 

jsme po posvěcení velmi pěkné děkanátní vlajky měli adoraci. 

Poté jsme pokračovali do Opavy. Po cestě jsme se pomodlili 

růženec a zazpívali si mariánskou píseň.  

Takto připutovali do Opavy z různých směrů mladí ze všech 

děkanátů naší diecéze.  

Ve třech opavských kostelích jsme se od 14 hodin zúčastnili 

programu, který byl rozdělen podle věku (9-12 let, 16-19 let 

20 let a starší). Jeho součástí byla katecheze se společným té-

matem: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je krá-

lovství nebeské.  Ta byla prokládaná pauzami k zamyšlení 

podmalovanými varhanní hudbou, případně i s houslemi. Bylo 

zde pro nás také připraveno občerstvení (koláče byly fakt dost 

dobré) a prohlídka kostela či návštěva kůru nebo hra venku 

před kostelem.  

Následně jsme se všichni sešli v konkatedrále Nanebevzetí 

Panny Marie, kde každý děkanát představil svou vlajku.  

Otec biskup zde na závěr setkání sloužil mši sv. s  mnoha kně-

žími. Ve své promluvě zmínil, že mladí někdy říkají třeba jen 

o pár let starším: „Vrať se do hrobu,“ a myslí tím, že už jim 

starší nemají co říci. Co však nás opravdu vede do hrobu? – 

Naše hříchy a závislosti. Blahoslavený může být každý člo-

věk, protože to znamená být šťastný.  



květen 2014 

http://dcm.doo.cz  7 

  V čem je pravé štěstí? Ve spoustě věcí, o kterých si myslíme, 

že bez nich nemůžeme žít? Mnoho z nich je prospěšných, ale 

obejdeme se i bez nich. Blahoslavenství vede ke svobodě ne-

být na těch věcech závislí. Chudoba podle evangelního blaho-

slavenství znamená osvobodit se od závislosti na věcech, ale 

také třeba od chuti odplatit zlé či nějaké příkoří.  

 

Při cestě domů posíleným vlakem plným účastníků setkání 

jsme se zeptali některých havířovských: Co se ti na letošním 

diecézním setkání mládeže líbilo? / Co tě oslovilo? 

Miriam H. (18): Všechno . Líbila se mi katecheze, její zpra-

cování a hudba. 

Ondra H.: Líbilo se mi, jak hrála schola, a taky hra, kterou 

jsme hráli po katechezi. 

Klárka K.: Líbila se mi hudba při katechezi a schola. 

Vojta M. (18): pouť. 

Lukáš K. (17): Líbilo se mi společenství, modlitby a program. 

Přednáška byla zajímavá. 

Vojta W. (16): Líbila se mi katecheze od otce Víchy a mše. 

o. Karel: Líbilo se mi, že nás šlo dost pěšky - asi 50. A dobré kolá-

če, zvlášť ty tvarohové. 

Grepa (17): Líbila se mi katecheze od Daniela Víchy, promlu-

va otce biskupa a také společenství mladých 

Honza Š. (22): Líbilo se mi, že byl program rozdělen do skupin. 

A že jsem si zdříml.   

Lukáš B. (23): Líbila se mi vlajka, mše s biskupem a to, že jsme 

byli rozděleni dle věku. 

Ivan R. (17): Líbila se mi adorace v Kravařích a posvěcení 

vlajky. Také se mi líbila prohlídka varhan v kostele sv. Vojtě-

cha. 

 

Sestavili: Eliška, Vojta, Mojka a o. Karel 
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PROŽILI JSME... 

BISCUP formou fotek 
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 .   CO NÁS ČEKÁ??? 
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Naše aktivity 

Animátoři II. A+B/4    2. - 4.5. 2014       Stará Ves n/O. 
Předposlední setkání mají na programu animátoři „dvojky“, a to „áčka“ i 
„béčka.“ Těšit se mohou opět na zajímavá témata poutavě připravená a 
spoustu zábavy. Začátek je jako obvykle v pátek v 19 hod. na Diecézním 
středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. Konec v neděli po obědě.  

Velikonoce na středisku 17. -20.4.2014  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 17h, 
končíme v neděli, na Boží hod velikonoční ve 13 hod. Můžeš přijet třeba i 
 na jeden den! Přihlašuj se na dcm.doo.cz/akce/velikonoce-na-stredisku. 
Akce je určena pro všechny mladé od 9. třídy po vysokou školu. 

Večer mladých   21. 5. 2014   biskupství 
Květnový Večer mladých se koná 21. 5. Začínáme jako obvykle mší svatou 
v 18 hod. v kapli biskupství O-O. Poté následuje v sále program. Tentokrát 
na téma: Antiochia. Co to je a k čemu je to dobré se dozvíš, když přijdeš. 
Těšit se můžeš také na nějaké překvapení našeho buffee.  

Víkend pro cetileté    9. - 10.5. 2014       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 v 
19 hod. večeří a končíme ... 

Cyklopouť po diecézi   16. - 18.5. 2014       Stará Ves n/O. 
Pojeď s týmem ze Vsi poznat nepříliš známá zákoutí naší diecéze! Na Kr-
novsku a Osoblažsku se nachází množství rozhleden, zřícenin, rovněž 
poutní místo Cvilín či známá Osoblažská úzkokolejka. Sraz je ve 14 hod. ve 
Vsi, ale můžeš se k nám připojit i po cestě. Doprovodné vozidlo zajištěno. 
Akce je určena pro mládež od 13-ti let. Přihlašuj se na dcm.doo.cz 




