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Milí přátelé, 

 

pršný máj, stodole ráj. Stará moud-

rost zemědělců ukazuje, jak po vze-

jití obojí, brambor apod., je potřeba 

deště. Bez vláhy nic neroste. Zdálo 

by se, že mírná zima, kdy spadla 

pouze třetina srážek, jako obvykle, 

přinese katastrofu. Boží příroda 

dokáže dělat divy. Můj dědeček 

říkával: zase zaprší, opět zasejeme, 

dá-li Pán, dobře sklidíme. Je to 

pravda. 

Podobně je to i u nás lidí. Každé 

období má svojí krásu. Člověk po-

třebuje vnímat kvetoucí louku (už 

jsi letos ležel v trávě a poslouchal co 

se děje?), silný vítr, růst konvalinek 

apod. Jinak můžeme chodit na jaho-

dy do Tesca i v lednu, jako Maruš-

ka. To, že se nám to děje nezname-

ná, že je to správné. Vždyť si vemte: 

na co člověk vzpomene, to má a 

ještě hned. Přes internet si objednáte 

zboží, druhý den je. Nákupní centra 

otevřena 24 hod. Služby různých 

neřestí (různá porna), dostupné i 

malým dětem na internetu. Co 

s tím? 

Maria, útočiště naše, oroduj za 

nás!!! Co to píšu, zase něco házet na 

Pannu Marii. Tak to není myšleno. 

Ve svém životě si skládat pevnost 

ctností. Ctnost je trvalá dispozice, 

která mě dává sílu dobře kráčet 

v tepu doby. Např. Když se rozhod-

nu, že v neděli nepůjdu nakupovat, 

nebo na počítač, pro dobro druhého, 

tak o to usiluji. Když vím, že jsem 

slabý, nebojím se vykonat pouť, 

svěřit to P.M., říci ve spolču, rodině, 

týmu o svých slabostech, a tak ros-

tu. 

Tak jako příroda má svůj řád, krásu, 

paralelně i život člověka. Jedno sta-

rověké přísloví konstatuje: „Když se 

naplní touha, je sladko v duši“. 

(Přísloví 13,19). Milost Boží, kterou 

nám zprostředkovává Matka Boží u 

svého Syna, nám obnovuje touhu. 

Touhu konat dobré věci. Touhu 

růstu ve ctnosti. Touhu nově začít. 

Touhu bojovat každý den o svatost, 

o spásu své duše. 

Kde je vůle, tam je cesta.  Sám Ježíš 

nám ukázal cestu k Otci. Cestu hod-

nou následování. V předvečer letnic, 

nového vylití Ducha svatého, vybí-

zím každého, kdo čtete tyto řádky 

k otevřenosti v modlitbě. K naslou-

chání jeden druhému, co nám skrze 

sestru a bratra sděluje Duch svatý. 

Je pravou, že díky sociálním sítím, 

se člověk člověku vzdaluje. Nachá-

zejme si čas na sebe. Naslouchejme, 

co druhý prožívá. Nebojme se polo-

žit otázku, jak se máš? Co spolčo? 

Jak bylo na modlitbě? Měl jsi odva-

hu vydat svědectví? Sdělil jsi druhé-

mu i své chyby? 

 

Hojnost darů Ducha svatého vypro-

šuje a žehná o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ČERVEN 2014 
 

01.06.2014 1. čteni: Sk 1,12-14 Žalm: Žl 27(26) 2. čteni: 1Pt 4,13-16  
  Evangelium: Jan 17,1-11a  
02.06.2014  1. čteni: Sk 19,1-8 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 16,29-33  
03.06.2014 1. čteni: Sk 20,17-27 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a  
04.06.2014 1. čteni: Sk 20,28-38 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19  
05.06.2014 1. čteni: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Žl 16 Evangelium: Jan 17,20-26  
06.06.2014 1. čteni: Sk 25,13b-21 Žalm: Žl 103 Evangelium: Jan 21,15-19  
07.06.2014 1. čteni: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Žl 11 Evangelium: Jan 21,20-25  

08.06.2014 1. čteni: Sk 2,1-11 Žalm: Žl 104(103) 2. čteni: 1Kor 12,3b-7.12-13  
  Evangelium: Jan 20,19-23  
09.06.2014 1. čteni: 1Kral 17,1-6 Žalm: Žl 121 Evangelium: Mt 5,1-12  
10.06.2014 1. čteni: 1Kral 17,7-16 Žalm: Žl 4 Evangelium: Mt 5,13-16  
11.06.2014 1. čteni: Sk 11,21b-26;13,1-3  Žalm: Žl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6   
  Evangelium: Mt 10,7-13  
12.06.2014 1. čteni: 1Kral 18,41-46 Žalm: Žl 65 Evangelium: Mt 5,20-26  
13.06.2014 1. čteni: 1Kral 19,9a.11-16 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 5,27-32  
14.06.2014 1. čteni: 1Kral 19,19-21 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 5,33-37  
15.06.2014 1. čteni: Ex 34,4b-6.8-9 Žalm: Dan 3 2. čteni: 2Kor 13,11-13  
  Evangelium: Jan 3,16-18  
16.06.2014 1. čteni: 1Kral 21,1-16 Žalm: Žl 5 Evangelium: Mt 5,38-42  
17.06.2014 1. čteni: 1Kral 21,17-29 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 5,43-48  
18.06.2014  1. čteni: 2Kral 2,1.6-14 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18  
19.06.2014  1. čteni: Dt 8,2-3.14b-l6a Žalm: Žl 147 2. čteni: 1Kor 10,16-17  
  Evangelium: Jan 6,51-58  
20.06.2014 1. čteni: 2Kral 11,1-4.9-18.20 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mt 6,19-23  
21.06.2014  1. čteni: 2Kron 24,17-25 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mt 6,24-34  
22.06.2014  1. čteni: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 69(68) 2. čteni: Řím 5,12-15  
  Evangelium: Mt 10,26-33  
23.06.2014  1. čteni: 2Kral 17,5-8.13-15a.18 Žalm: Žl 60 Evangelium: Mt 7,1-5  
24.06.2014 1. čteni: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 139 2. čteni: Sk 13,22-26  
  Evangelium: Lk 1,57-66.80  
25.06.2014  1. čteni: 2Kral 22,8-13;23,1-3 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 7,15-20  
26.06.2014  1. čteni: 2Kral 24,8-17 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mt 7,21-29  
27.06.2014 1. čteni: Dt 7,6-11 Žalm: Žl 103(102) 2. čteni: 1Jan 4,7-16  
  Evangelium: Mt 11,25-30  
28.06.2014  1. čteni: Iz 61,9-11 Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 2. čteni: 1Jan 4,7-16 
  Evangelium: Lk 2,41-51  
29.06.2014 1. čteni: Sk 12,1-11 Žalm: Žl 34(33) 2. čteni: 2Tim 4,6-8.17-18  
  Evangelium: Mt 16,13-19   
30.06.2014 1. čteni: Am 2,6-10.13-16 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 8,18-22  
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PROŽILI JSME ... 

VELIKONOCE NA STŘEDISKU 

 
Umlkly zvony. Ježíš odchází do Getseman. Tentokrát ale nebude sám. 
Mnoho lidí na celém světě si připomíná během následujících dní jeho 
oběť. Mnoho lidí ho právě dnešní večer provází společnou modlitbou.  
A toto je jeden z hlavních důvodů, proč jsme právě dnes na Zelený čtvrtek 
dorazili do Vsi na Středisko. Chceme si společně připomenout Kristovo 
utrpení a zažít radost z Jeho vzkříšení, abychom stejně jako On nebyli bě-
hem těchto dní sami. Na Středisku nás čekaly čtyři společně prožité dny – 
od Zeleného čtvrtku po Neděli zmrtvýchvstání. Byl nachystán velikonoční 
program, nechyběla zábava, hry, výlety, ale ani ztišení, rozbory liturgic-
kých textů, čas na přemýšlení a spousta dalšího. 
Program byl zahájen čtvrteční mší svatou, po které jsme se večer připojili 
ke komentované sederové večeři. Na vlastní kůži jsme mohli ochutnat 
atmosféru této slavnostní židovské události, během které si Izraelité při-
pomínají noc útěku z Egypta. Na hostině nechyběly typické židovské pokr-
my, kolování poháru vína, umytí rukou a židovské písně. Celým průběhem 
nás provázeli týmáci a otec Kamil vysvětloval veškerou symboliku této 
hostiny. Díky nim jsme mohli hlouběji proniknout do událostí poslední 
večeře Páně a všemu, co předcházelo ustanovení eucharistie. Po večeři 
jsme se individuálně odebrali aspoň chvíli pobýt s Ježíšem do Getseman. 
Následující den byl ve znamení velkopátečních událostí. Dopoledne jsme 
se společně vydali projít křížovou cestu z Nového Jičína do Štramberku. 
Nově opravená Boží muka či kapličky nás provedly jednotlivými zastavení-
mi. Poslední zastavení nás dovedlo k blízkosti pomníku patrona České 
země sv. Václava. Cestou k autobusu jsme si prolezli jeskyni Šipku. Odpo-
ledne nám otec Michal přiblížil dění velkopátečních obřadů a rozebral 
s námi liturgické texty, které se během obřadů četly. Po chvilce odpočinu-
tí jsme spolu s farníky ze Vsi prošli křížovou cestu a sešli se v kostele 
sv. Jana Křtitele na samotný obřad. Během něj zazněly krásně zazpívané 
pašije, které nacvičil místní sbor společně s týmáky Kubou a Kubinem. 
Jako dovršení Velkého pátku a rozjímání nad Ježíšovou obětí, jsme zhlédli 
film Umučení Krista. 
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 Sobotní den jsme zahájili společnou modlitbou v kostele. Během dopoled-
ne dorazily děti z farnosti a spolu jsme se dali do velikonočního vyrábění. 
Kluci si mohli uplést pomlázky, holky pekly a zdobily perníčky, barvily va-
jíčka atd. Odpoledne jsme se rozdělili na několik skupin a vykonali ná-
vštěvy po farnosti u starších lidí, kteří byli velmi vděční za společnost  
a možnost si popovídat. Pak jsme se společně vydali navštívit Boží hroby 
do okolí. Po návratu jsme se hromadně pustili do přípravy agapé. Během 
dne nás vždy ve volných chvílích otec Michal a otec Kamil seznamovali se 
symbolikou sobotní vigilie a sedmi liturgickými texty, které se během ve-
černího obřadu čtou. Pomalu zapadlo slunce a vrchol Velikonoc se přiblížil 
– Ježíš vstal z mrtvých. Rozezněly se zvony a celý kostel zpíval slavnostní 
písně. Radost a láska se staly hmatatelnými. Oslavy mohly začít. Po vigilii 
se na faře sešla snad celá farnost a slavnostní nálada vydržela dlouho 
do noci. 
Poslední den ráno jsme se vydali k novým Božím mukám v Košatce, kde 
jsme se společně pomodlili. Od božích muk jsme se přesunuli k řece, kde 
jsme se podle libosti brodili v řece a pod širým nebem nasnídali. Po návra-
tu na faru jsme v kostele slavili mši svatou. Po obědě jsme se rozloučili  
a rozjeli do svých domovů. Celé Velikonoce na Středisku byly moc příjem-
né a málokomu se chtělo odjet. 
 

Zuzka 
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PROŽILI JSME ... 

VELIKONOCE NA STŘEDISKU 

V: Stejně jako velikonoce nemohou existovat samostatně, ale při-
pravujeme se na ně už od popeleční středy, tak i naše Velikonoce 
ve Vsi byly neseny předzvěstí na jiném centru pro mládež, na Pří-
stavu v Rajnochovicích. 
K: Na něm jsme prožili krásnou postní duchovní obnovu, kterou 
vedl otec Michal. Ten nám povídal i o Vsi a pozval nás na slavení 
Velikonoc právě sem. 
V: Říkal jsem si, bezva nápad! Ve Vsi už jsem byl tolikrát a ještě 
jsem tam nikdy nespal ve vagóně! 
K: Já jsem Starou Ves sice neznala, ale taky mi to přišlo jako dobrý 
nápad. Lákalo mě poznat něco nového a byla jsem taky zvědavá, 
jak to tady bude vypadat, jací zde budou lidé či k jakému programu 
se dostanu… 
V: Do Vsi jsme dorazili na Zelený čtvrtek a do dění jsme vstoupili 
mší svatou, po které jsme měli možnost se zúčastnit cederové ve-
čeře. 
K: To je starý zvyk pocházející od Židů, plný nádherných symbolů  
a připomínek, dává důraz na vděčnost Hospodinu a taky na spole-
čenství. Jako připomínku všech událostí, od vyjití z Egypta po Kris-
tou poslední večeři s učedníky se společně jí a pije, koluje číše  
s vínem, stejně jako tehdy, kdy On ustanovil Eucharistii. 
V: Další den, v pátek, jsme měli možnost společně projít nově opra-
venou křížovou cestu v Novojičínském děkanátu. 
K: Na ní bylo krásné to, že vedla přes krajinu, jako by tím byla spja-
ta s lidmi, kteří ji postavili a v krajině žili, a naznačujíc tím jejich kří-
že, spojovala víru i s jejich životy a všedním dnem. 
V: Večer jsme prožili velkopáteční obřady, po nichž jsme měli mož-

nost se podívat na filmové zpracování Umučení Krista od Mela Gib-

sona. 
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  K: Toto spojení v sobě neslo jistou symboliku a historii, ale i lepší 
pochopení a prožití, co vlastně se za dnešním odnesením eucharis-
tie do getsemanské zahrady skrývá. 
V: Bílá sobota byl nádherný klidný den, strávený ve společenství 
fajných lidí při přípravách na noční zmrtvýchvstání Krista. 
K: S malými dětmi z farnosti jsme pletli tatary (to kluci) nebo zdobi-
li vajíčka a perníky (to zase holky). Den byl krásný a bezstarostný, 
cenný právě tím společenstvím, společenstvím různých lidí, které 
spojovala touha prožít nejdůležitější část křesťanského roku napl-
no, jako Boží ovečky v ovčinci, do kterého patří. Nádherná byla  
i náplň odpoledne, před návštěvou Božího hrobu jsme se totiž roz-
dělili na skupinky a navštívili několik rodin či jednotlivců ve farnos-
ti. 
V: Díky těmto návštěvám jsme měli možnost poznat i zdejší farníky, 
se kterými jsme potom slavili noční vigilii a cítili se u nich jako do-
ma. 
K: Na nabídce, kterou týmáci poskytovali, přijet klidně i jenom na 
chvíli, se mi líbila především otevřenost, náruč připravená přijmout 
kohokoliv, i kdyby neměl čas přijet na celou dobu,… 
V: Celkově se mi nejvíc líbilo, že jsme si mohli odpočinout od běž-
ného životního shonu a v klidu oslavit Velikonoce uprostřed krás-
ného společenství. 
K: …doporučuji všem, kteří by rádi jednou prožili Velikonoce v kli-

du, v úžasném společenství, či by se chtěli něco hlubšího dozvědět 

o jejich významu a historii. 

 

 

Vítek a Kačka 
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PROŽILI JSME... 

VÍKEND PRO CETILETÉ 

Katecheze otce Kamila... 
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Jedna společná... 
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 .   PROŽILI JSME... 

SVATOŘEČENÍ DVOU PAPEŽŮ 

Jan Pavel II. je papežem rodiny, Jana XXIII. můžeme nazvat papežem 

učenlivosti vůči Duchu svatému, uvedl František během kanonizační mše 

svaté. Té se v neděli 27. dubna 2014 na Svatopetrském náměstí ve Vatiká-

nu zúčastnil také Benedikt XVI. 

„Jsou to právě svatí, kdo posunují církev dál a umožňují jí růst,“prohlásil 

papež František během nedělní kanonizace dvou svých předchůdců, Jana 

XXIII. a Jana Pavla II. Mši svatou pod širým nebem koncelebroval také 

emeritní papež Benedikt XVI., s nímž se František dvakrát pozdravil. Pří-

tomno bylo rovněž na 150 kardinálů, 700 biskupů a odhadem 800 tisíc 

poutníků. Podle médií mohly bohoslužbu sledovat na celém světě dvě mi-

liardy lidí. 

Jan XXIII. a Jan Pavel II. podle Františka spolupracovali s Duchem sva-

tým, aby obnovili církev podle původní podoby, kterou jí dávali svatí v 

průběhu staletí. Papeže Roncalliho nazval František „papežem učenlivosti 

vůči Duchu svatému“, a to především kvůli svolání II. vatikánského konci-

lu. Polského pontifika Wojtylu zase označil „papežem rodiny“, neboť on 

sám chtěl, aby se na něj takto vzpomínalo. 

V začátku kázání Svatý otec, hlavní celebrant dnešní slavnos-

ti, komentoval evangelium, které popisovalo setkání apoštola Tomáše s 

Ježíšem. „Ježíšovy rány jsou trvalým znamením Boží lásky k nám a jsou 

nezbytné k víře v Boha. Nikoli k víře v to, že Bůh existuje, ale k víře v Bo-

ha, který je láska, milosrdenství a věrnost. Svatý Petr s použitím Izaiášo-

vých slov píše křesťanům: ´Jeho ranami jste uzdraveni´,“ uvedl pontifik.  

Nedělního svatořečení se zúčastnili nejméně dva lidé, kteří byli zázračně 

uzdraveni na přímluvu Jana Pavla II. Floribeth Mora Diaz, jejíž zázrak 

uzdravení mozkového ameurysmatu byl použit v procesu kanonizace, při-

nesla na stojan vedle oltáře relikvii světce. Řádová sestra Marie Simone 

Pierre, jež byla zázračně vyléčena z Parkinsonovy nemoci, četla jednu z 

přímluv.  

Z českých a moravských biskupů byl přítomen např. kardinál Dominik 

Duka, kardinál Miloslav Vlk, královéhradecký biskup Jan Vokál nebo 

olomoucký arcibiskup Jan Graubner a samozřejmě nechyběli ani čeští 

poutníci z různých koutů republiky.  
 

zdroj: tisk.cirkev.cz 
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Naše aktivity 

Animátoři II./4    30.5. - 1.6. 2014       Stará Ves n/O. 
Závěrečné víkendové setkání čeká Animátory „dvojky“. Na tomto víkendu 
absolvují účastníci závěrečné zkoušky a budou vysláni do svých farností 
pomáhat kněžím. Začátek je klasicky v pátek v 19 hod., konec pak v neděli 
po poledni.  

Svatodušní noční bdění  7. 6. 2014  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 19:30 hod.  
v kostele ve Staré Vsi n./O. Možnost přespání.  

Večer mladých   18. 6. 2014   biskupství 
Červnový Večer mladých se koná 18.6. Začínáme klasicky mší svatou v 18 
hod. v kapli biskupství, kterou bude sloužit P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, farní 
vikář v Jablunkově a kaplan pro mládež děkanátu Frýdek-dolní. Poté v sále 
následuje krátký program, který si pro vás připravuje DSM a DCM :-)  
V případě příznivého počasí se budou po programu opékat buřty!!  Přijď  
se rozloučit se starým školním rokem!!! Těšíme se!!! 

Animátoři I./6   20. - 21.6. 2014       Stará Ves n/O. 
Své poslední setkání mají předposlední víkend v červnu animátoři 
„jedničky“. Na programu je příprava letního tábora a pomoc pohraničí. 
Setkání začíná, jako vždy, ve Staré Vsi páteční večeří v 19 hod. a končit se 
bude v sobotu ve 14 hod.  

Brigády    30.6. - 4.7. 2014       Stará Ves n/O. 
Práce šlechtí, to je fakt, přijeď a nebudeš litovat. Uklidíme na středisku  
a kolem něj, práce bude určitě habaděj! Lopaty, kolečka, hrábě, vše zvlád-
neme hravě! Možnost přijet na den, dva či na celou dobu.  Těšíme se! 
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KEEP SMILING! 

Jaká je mužská verze romantického večera? 
Fotbalový stadión osvětlený svíčkami.  

Mladý kněz měl před prvním kázáním trému. Tak mu starý kněz radí, aby 
si dal na kuráž dvě deci mešního vína. Po kázání se jde mladý kněz zeptat, 
jaké to starému připadalo a ten povídá: „Na poprvé docela dobré, ale 
udělal jsi tři chyby. Zaprvé, říkal jsem dvě deci a ne dva litry. Zadruhé, 
Máří Magdaléna nebyla nevěstka, ale byla zneuctěna. Zatřetí, na závěr se 
říká Amen a ne Ahoj!“ 

Dva zaměstnanci se spolu baví. „Myslím, že si potřebuju odpočinout od 
práce,“ řekl muž. „Jak si myslíš, že to uděláš?“ zeptala se blondýna. On, že 
jí to ukáže...a pověsil se za trám hlavou dolů. Přišel šéf, vidí zaměstnance 
visícího ze stropu a ptá se, co dělá. „Jsem žárovka,“ odpověděl chlap. 
„Myslím, že potřebuješ volno,“ řekl šéf. Takže chlápek seskočil a odešel 
domů. Blondýna se zvedne a jde za ním. Šéf se jí zeptal, kam jde. Blondý-
na odpoví: „Taky domů - nebudu přece pracovat potmě.“ 


