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Mladí přátelé, 

 

tož už to máme za sebou? Co? No 

přece školu. Ano i Ne. Každý si po 

dobré práci zaslouží odpočinek. Ve 

škole budeme po celý život.  

Osobně jsem se naučil žít přítom-

nost. Netěším se, až skončí škola, 

setkání v Odrách, či tábor. Těším se, 

že mohu tady a teď prožívat setkání 

s Boha a druhými lidmi. Užit si, žít 

tady a teď. 

 

Čas žijeme tady a teď. Na každém 

z nás je, jak ho naplním, co řeknu, 

co udělám. Bůh je tady a teď. Ať je 

to u řeky, moře, na dovolené, či 

brigádě. Na to nezapomínejte. Chví-

li na modlitbu, svátosti + dobrou 

knihu, která sílí naši mysl. Dovolená 

nemá za cíl vyhodit si z kopýtka a 

utratit spoustu peněz. Smyslem je 

nabrat sil, odpočinouti si, zcelit du-

cha i tělo, pro dobrý a krásný další 

život. 

 

Ať to bude kdekoliv přeji, ať je vše 

takové, jak nám Boží prozřetelnost 

připraví. Nevíš-li kde: přihlas sebe i 

přátelé na Odry, či setkání do Třeš-

tě. Využij tábory, podnikni puťák a 

nezapomeň doma u rodičů zanechat 

kus dobré práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radostí a odpočinkem naplněné 

prázdniny přeje… 

 

 

o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ČERVENEC 2014 

 
01.07.2014 1. čteni: Am 3,1-8;4,11-12 Žalm: Žl 5 Evangelium: Mt 8,23-27  
02.07.2014  1. čteni: Am 5,14-15.21-24 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 8,28-34  
03.07.2014 1. čteni: Ef 2,19-22 Žalm: Žl 117(116) Evangelium: Jan 20,24-29   
04.07.2014 1. čteni: Am 8,4-6.9-12 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 9,9-13  
05.07.2014 1. čteni: Iz 61,1-3a Žalm: Žl 117(116) 2. čteni: 2Kor 4,1-2.5-7  
  Evangelium: Lk 10,1-9  
06.07.2014 1. čteni: Zach 9,9-10 Žalm: Žl 145(144) 2. čteni: Řim 8,9.11-13  
  Evangelium: Mt 11,25-30  
07.07.2014 1. čteni: Oz 2,16b.17b-18.21-22 Žalm: Žl 145 Evangelium: Mt 9,18-26   
08.07.2014 1. čteni: Oz 8,4-7.11-13 Žalm: Žl 115 Evangelium: Mt 9,32-38  
09.07.2014 1. čteni: Oz 10,1-3.7-8.12 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mt 10,1-7  
10.07.2014 1. čteni: Oz 11,1-4.8c-9 Žalm: Žl 80 Evangelium: Mt 10,7-15  
11.07.2014 1. čteni: Pr 2,1-9 Žalm: Žl 34(33) Evangelium: Mt 19,27-29   
12.07.2014 1. čteni: Iz 6,1-8 Žalm: Žl 93 Evangelium: Mt 10,24-33  
13.07.2014 1. čteni: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 65(64) 2. čteni: Řím 8,18-23  
  Evangelium: Mt 13,1-23                                     
14.07.2014 1. čteni: Iz 1,10-17 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 10,34-11,1  
15.07.2014 1. čteni: Iz 7,1-9 Žalm: Žl 48 Evangelium: Mt 11,20-24  
16.07.2014 1. čteni: Iz 10,5-7.13-16 Žalm: Žl 94 Evangelium: Mt 11,25-27  
17.07.2014 1. čteni: Iz 26,7-9.12.16-19 Žalm: Žl 102 Evangelium: Mt 11,28-30  
18.07.2014  1. čteni: Iz 38,1-6.21-22.7-8 Žalm: Iz 38 Evangelium: Mt 12,1-8  
19.07.2014 1. čteni: Mich 2,1-5 Žalm: Žl 10 Evangelium: Mt 12,14-21  
20.07.2014 1. čteni: Mdr 12,13.16-19 Žalm: Žl 86(85) 2. čteni: Řím 8,26-27  
  Evangelium: Mt 13,24-43   
21.07.2014  1. čteni: Mich 6,1-4.6-8 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 12,38-42  
22.07.2014 1. čteni: Pís 3,1-4a Žalm: Žl 63,2.3-4.5-6.8-9 Evangelium: Jan 20,1.11-18   
23.07.2014  1. čteni: Gal 2,19-20 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 15,1-8   
24.07.2014 1. čteni: Jer 2,1-3.7-8.12-13 Žalm: Žl 36 Evangelium: Mt 13,10-17  
25.07.2014  1. čteni: 2Kor 4,7-15 Žalm: Žl 126(125) Evangelium: Mt 20,20-28   
26.07.2014 1. čteni: Jer 7,11-11 Žalm: Žl 84 Evangelium: Mt 13,24-30  
27.07.2014 1. čteni: 1Kral 3,5.7-12 Žalm: Žl 119(118) 2. čteni: Řím 8,28-30  
  Evangelium: Mt 13,44-52  
28.07.2014  1. čteni: Jer 13,1-11 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 13,31-35  
29.07.2014 1. čteni: Jer 14,17-22 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mt 13,36-43   
30.07.2014  1. čteni: Jer 15,10.16-21 Žalm: Žl 59 Evangelium: Mt 13,44-46   
31.07.2014 1. čteni: Jer 18,1-6 Žalm: Žl 146 Evangelium: Mt 13,47-53  
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Liturgický kalendář 

SRPEN 2014 
 

01.08.2014 1. čteni: Jer 26,1-9 Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 13,54-58  
02.08.2014  1. čteni: Jer 26,11-16.24 Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 14,1-12  
03.08.2014 1. čteni: Iz 55,1-3 Žalm: Žl 145(144) 2. čteni: Řím 8,35.37-39  
  Evangelium: Mt 14,13-21  
04.08.2014 1. čteni: Jer 28,1-17 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 14,13-21   
05.08.2014 1. čteni: Jer 30,1-2.12-15.18-22 Žalm: Žl 102 Evangelium: Mt 14,22-36  
06.08.2014 1. čteni: Dan 7,9-10.13-14 Žalm: Žl 97(96) 2. čteni: 2Petr 1,16-19  
  Evangelium: Mt 17,1-9 
07.08.201 1. čteni: Jer 31,31-34 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 16,13-23  
08.08.2014 1. čteni: Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 16,24-28  
09.08.2014 1. čteni: 1Petr 4,12-19 Žalm: Žl 31 Evangelium: Lk 9,23-26   
10.08.2014 1. čteni: 1Kral 19,9a.11-13a Žalm: Žl 85(84) 2. čteni: Řím 9,1-5  
  Evangelium: Mt 14,22-33   
11.08.2014 1. čteni: Ez 1,2-5.24-28c Žalm: Žl 148 Evangelium: Mt 17,22-27  
12.08.2014 1. čteni: Ez 2,8-3,4  Žalm: Žl 119  Evangelium: Mt 18,1-5.10.12-14  
13.08.2014 1. čteni: Ez 9,1-7;10,18-22 Žalm: Žl 113 Evangelium: Mt 18,15-20  
14.08.2014 1. čteni: Ez 12,1-12 Žalm: Žl 78 Evangelium: Mt 18,21-19,1  
15.08.2014 1. čteni: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab Žalm: Žl 45(44) 2. čteni: 1Kor 15,20-
  27a Evangelium: Lk 1,39-56  
16.08.2014 1. čteni: Ez 18,1-10.13b.30-32 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 19,13-15  
17.08.2014 1. čteni: Iz 56,1.6-7 Žalm: Žl 67(66) 2. čteni: Řím 11,13-15.29-32  
  Evangelium: Mt 15,21-28  
18.08.2014  1. čteni: Ez 24,15-24 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 19,16-22  
19.08.2014 1. čteni: Ez 28,1-10 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 19,23-30  
20.08.2014 1. čteni: Ez 34,1-11 Žalm: Žl 23 Evangelium: Mt 20,1-16a   
21.08.2014  1. čteni: Ez 36,23-28 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 22,1-14  
22.08.2014 1. čteni: Ez 37,1-14 Žalm: Žl 107 Evangelium: Mt 22,34-40  
23.08.2014  1. čteni: Ez 43,1-7a Žalm: Žl 85 Evangelium: Mt 23,1-12   
24.08.2014 1. čteni: Iz 22,19-23 Žalm: Žl 138(137) 2. čteni: Řím 11,33-36  
  Evangelium: Mt 16,13-20   
25.08.2014  1. čteni: 2Sol 1,1-5.11b-12 Žalm: Žl 96 Evangelium: Mt 23,13-22  
26.08.2014 1. čteni: 2Sol 2,1-3a.14-17 Žalm:  Evangelium: Mt 23,23-26  
27.08.2014 1. čteni: 2Sol 3,6-10.16-18 Žalm: Žl 128 Evangelium: Mt 23,27-32  
28.08.2014  1. čteni: 1Kor 1,1-9 Žalm: Žl 145 Evangelium: Mt 24,42-51  
29.08.2014 1. čteni: Jer 1,17-19 Žalm: Žl 71 Evangelium: Mk 6,17-29  
30.08.2014  1. čteni: 1Kor 1,26-31 Žalm: Žl 33 Evangelium: Mt 25,14-30   
31.08.2014 1. čteni: Jer 20,7-9 Žalm: Žl 63(62) 2. čteni: Řím 12,1-2  
  Evangelium: Mt 16,21-27  
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PROŽILI JSME... 

SVATODUŠNÍ NOČNÍ BDĚNÍ 

Byl sobotní večer, skoro letní čas.. a my do Vsi pelášíme zas 
 .. Duchovního nabytí je třeba, a tak jsme se s pár mladýma 
vydali na Noční bdění. Když jsme přijeli, tak akorát na čas , 
všichni už byli v kostele, kde začínala adorace. Týmáci nás po 
ní spolu s otcem Kamilem pěkně přivítali a následně jsme šli 
ven na seznamovací hru, kde jsme měli možnost poznat se 
navzájem a taky poznat znaky Ducha svatého. Když už jsme si 
dost pohráli, byli jsme posláni na faru, kde měl pro nás při-
pravenou katechezi otec Kamil. A jak už to tak bývá, hned po 
ní jsme se rozdělili do skupin a šli to prodiskutovat. Jelikož 
čas neúprosně letěl, přišla chvíle na jídlo a pokec, takže jsme 
se většina odebrali na dobroty staroveské kuchyně a na 
mňam guláš od šikovné slečny kuchařky. Abychom však 
nezůstali ladem, následovala další hra a po ní jsme se začali 
chystat na průvod s Eucharistií v blízkosti fary a kostela. Bě-
hem toho jsme se modlili za nás všechny a prosili Ducha sva-
tého o působení v našich životech. V kostele jsme bdění za-
končili vigilií, která se zaryla hluboko do srdce… Na faře jsme 
poté pojedli zbytky a těšili se ze společného setkání.  
 

Díky staroveskému týmu za organizaci a těšíme se opět na 
další setkáním s Duchem.  
 

Mladí z Frýdku   



prázdniny 2014 

http://dcm.doo.cz  6 

PROŽILI JSME... 

PO DVOU LETECH ANIMÁTORSKÉHO KURZU... 

Poslední víkend před závěrečnými zkouškami byl pro všechny výjimečný a 
také smutný. Proč smutný? U večeře jsme vzpomínali na celý kurz. Jak 
rychle to uteklo, kolik srandy, společných zážitků, ať už během víkendů 
nebo na evangelizaci, na táboře, na duchovních obnovách, jsme zažili. 
Shodli jsme se, že nám to všechno bude moc scházet.  Ale už 

k samotnému závěrečnému víkendu. 
V pátek nás mile přivítali témátkem a diskuzí o mediích, o tom, která mé-

dia a jak často používáme, jestli nás ovlivňují apod. Páteční večer byl pro 

mnohé večerem bdění a učení. Sám jsem se ještě před spánkem učil, opa-

koval, zkoušel spolubydlící v kupé. Jak jsem se zaposlouchal, nebyl jsem 

sám, kdo podobně prožil noc před zkouškami. Zkouškový den byl pestrý. 

Ráno nás překvapili kakaem, které nám donesli týmáci až do postele  

a poté se jelo navštívit televizi Noe do Ostravy, prohlídnout si nahrávací 

studia, ředitelnu a ostatní zákoutí sídla televize.  
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Po krátké prohlídce se jelo zpět do Vsi, na oběd.  Kolem 15 hod. zkoušky 

vyvrcholily.  Byly dvě zkušební komise: o. Kamil, Kuba a Klárka. A druhá: o. 

Michal, Kubino a Kača. U zkoušek se všichni pořádně zapotili, ale i přes 

všechny obavy všichni absolventi zkoušku úspěšně složili J . Po zkouškách 

to začalo mši sv., kterou vedl o. Vít Zatloukal,rozdaly se diplomy, následo-

vala slavnostní večeře a skončilo to scénkami, povídáním, hrami.. V neděli 

animátoři převzali vedení (tzv. Den naruby) a plánovali den od budíčku až 

do oficiálního konce víkendu. Tím skončily dva roky kurzu. A co přinesly? 

Spoustu nových kamarádů, dovedností, zkušeností, pohledů na víru, pří-

běhů od hostů, myšlenky z katechezí a spoustu nádherných a nezapome-

nutelných zážitků. Zkrátka stálo to za to!!!     

 Marek 
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Bc. KLÁRA DROBILOVÁ 
1) Klárko, strávila jsi na středisku jeden rok.  Co všechno ti tento rok práce na 
DSM přinesl nebo naopak vzal? 
Tak rok to ještě není, ale za dobu, co jsem na DSM vzrostl můj počet přátel nejen 

facebookových, ale i těch velkých opravdových:) Poznala jsem mnoho lidí, nemálo 

opravdových "kapacit", různé skupiny, místa, zkusila plno věcí a hlavně jsem zjis-

tila, co dělají týmáci přes týden :D :D Opustila jsem svou rodnou hroudu a začala 

žít bez maminky a tatínka (i když na faře byli dva otcové :), čímž se dostávám k 

tomu duchovnímu - tento rok byl a je pro mne neskutečně promodlený - tolik pís-

niček, modliteb, adorací a mší za takovou dobu (má duše se teď povznáší :) ), ale 

není to tak, že bych si teď řekla, že už mám předmodleno, spíš naopak stále budu 

muset dohánět ty nedostatky před nástupem do Vsi :D :D!! ).  
2) Co Ti bude chybět? 
Říkat, co mi bude chybět, teď, když jsem ještě stále ve Vsi, je těžké, ale myslím si, 

že to bude ta jakási "pravidelnost" modliteb a navařený oběd na 12:00 :) víkendy, 

lidi a hlavně týmáci :) :)  
3) Určitě máš spoustu vtipných historek. Můžeš se s námi o nějakou podělit? 
No vtipných událostí je opravdu hodně :D :D myslím si, že v humoru jsme si v tý-
mu všichni sedli a nebáli se utahovat jedni z druhých :D ať už šlo o vylepenou opici 
v zrcadle, vysazené dveře, pavučina skrz celý pokoj, postel na oříšcích (to o.Kamil 
zkoušel jestli jsme s Kačou princezny :)) apod..ale to jsou takové niterní vtíp-
ky..podělím se s vámi s historkou hned ze startu z teambuildingu, kdy jsme byli 
všichni spolu na vodě...tak si sedím v loďce - celá promočená (né pomočená, ale 
promočená z vody) a jak si tak plujem celý den, tak se ozve můj močák :) a zprvu 
klídek, ale pak to začalo být čím dál víc akutnější a akutnější. Kuba, který vesloval 
se mnou mě uklidňoval a povzbuzoval, ať vydržím, že za chvíli jsme v cíli. Ale myš-
lenka na cíl cesty ještě tak neřešila můj problém, neboť představa, že musím vy-
stoupit z lodě (přičemž budu muset šlápnout bosou nohou do ledové vody a tím 
se pocit chtíče záchodu nesčetně znásobí - však to znáte :)), vytáhnout loď s bare-
ly na břeh, zorientovat se v campu (kdo mě zná, ví, že bloudím všude :) ) najít 
příhodné místo a teprve poté vykonat svou potřebu, mě ničila více, než představa, 
že se nikdy nevdám :D :D :D A tak mi Kuba řekl: že co, do vody čůrá každej, čůrán-
ky odtečou a nikdo si toho nevšimne :) :) Bylo to slovo chlapa a tak jsem se v du-
chu uklidňovala, OK, stačí vystoupit z lodi a pustit to :D :D Jenže ono ejhle, vystou-
pím z lodě do ledové vody a blok(ša) - né Pavel Blokša tam nebyl, ale byli tam jiní 
lidé, což o to cizí lidé mi nevadí, ale vždyť v té samé vodě naráz stál i Kuba, Kubi-
no, Kača a pár metrů ode mě kněží :D :D :D a ono to ne a ne - nevím, co si v tu 
chvíli myslel o.Michal, ale přiběhl k dřepící Kláře, chňapl mě za ruku a běžel se 
mnou přes celý camp. Já v křeči, jednak močák a smích, držela jsem si jednou 
rukou břichu, druhou Michala, drkocala jsem se za ním, teklo ze mě a Michal kři-
čel na všechny kolem: Pozor, ona rodí!! Už ji teče plodová voda!!! - ano od té 
doby, kdykoli se mi chce na záchod, vzpomenu si na to a jsem vděčná, že mám 
záchod hned vedle pokojíku :D :D    
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 Mgr. MICHAL JADAVAN 
 
1) Otče Michale, po třech letech opouštíš 
středisko ve Staré Vsi. Co ti práce kaplana 
na tomto středisku přinesla nebo naopak 
vzala? 

Milá Maruško, díky za dotaz. Myslím si, že kdy-

bych nebyl na středisku, tak bych patrně nepo-

znal takové množství skvělých mladých lidí, 

kteří jsou nadšeni pro život s Bohem a práci pro 

něj. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo 

vzal tak hluboko do svých problémů, života, 

radostí… a na středisku jsem byl najednou pozván k tomu, abych s některými lidmi 

šel kus jejich cesty s nimi - tohoto si strašně moc vážím a děkuji za nezaslouženou 

důvěru. Taky musím říct, že něčím novým pro mě byla práce v týmu: spolupraco-

vat s takovými osobnostmi jako je Kamil Strak, Kateřina Vláčilová, Vašek Kučera, 

Daniel Sochora, Lucie Soňa Silva Wzatková, Helča Lipinská, Jakub Štefela, Klára 

Drobilová, Katka Uhrová a Jakub Gryžboň je, dle mého názoru čest, kterou jsem si 

nezasloužil, ale kterou jsem rád přijal.   

Další kapitolou pak ještě navíc je to všechno, co se dělo tady ve farnosti ve Vsi a 

na gymnáziu, kam jsem občas dojížděl.   
Na středisku jsem loni našel první šedivý vlas na své hlavě - a tohle je vlastně tak 

trochu dvojjediná odpověď na to, co mi práce dala nebo naopak vzala    
 
2) Na co budeš vzpomínat nejraději? 
Nejraději budu patrně vzpomínat na vztahy, a to ve všech možných situacích a 
kombinacích: vztah s kněžími, týmáky, mladými, farníky… a v neposlední řadě i se 
zvěří… možná časem odpustím i té naší staré kočce, která se ode mě, potvora, 
nenechala pohladit, ačkoli si zakládám na tom, že nosím biřmovací jméno svatého 
Františka z Assisi, ke kterému se zvířata jen hrnula… asi hold na sobě ještě musím 
zapracovat…   

 

LOUČÍME SE ... 
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 .    3) Vzpomeneš si na nějakou vtipnou historku z Tvého působení na 
DSM? 
Vtipných historek bylo nepočítaně; uveďme třeba to, jak jsme v týmu 
slavili archanděly (což je ale zcela interní záležitost), nebo to, jak jsme 
s Jakubem barvili Kláře vlasy na měděnou zrz, hecli se a obarvili si přitom 
vousy, nebo rád vzpomínám na to, jak jsem při jednom setkání vyjádřil 
veřejně své geopolitické názory a částečně se tak stal v některých kruzích 
personou non grata, ale jeden příklad za všechny: Bylo to v době našeho 
teambuildingu, kdy už jsme měli za sebou túru po Šumavě, psychofyzicky 
náročný cyklovýlet a protože to všechno byly zážitky velice intenzivní, měl 
jsem za ty čtyři dny pocit, že tyhle lidi znám už dost dlouho… inů na závěr 
našeho triatlonu jsme splavovali Vltavu (kdo dosud nesplavoval, tomu 
můžu jen doporučit), no a stalo se, co se stát muselo - tolik vody kolem je 

silně močopudné prostředí, a tak i na jednu naši týmačku (Kláru  přišla 
chvíle, kdy příroda volá… jenže jak vykonat potřebu na lodi??? A tak chu-
dák musela čekat až do campu… camp se blížil a s ním i hladina diuretic-
kého hormonu a rostoucího vnitřního tlaku… a tak jí Jakub doporučil, ať 
nechodí na toaletu do campu, ale ať si dřepne do řeky a zmatená, posluš-
ná Klára tak učinila… jenomže množství lidí v řece působilo silně antidiu-
reticky, a tak to prostě nešlo… a protože jsem v daném campu byl asi čtr-
náct dní před tím se svým kamarádem, považoval jsem se za znalce míst-
ních poměrů a věděl, kde jsou ony záchody, které mojí nové spolupracov-
nici zachrání život i dobrou pověst… a tak jsem ji vzal za ruku a běžel spolu 
s ní k záchodům… z Kláry crčela voda, ona se v pase svíjela bolestí, a mě 
nenapadlo nic lepšího než křičet, že mojí ženě praskla voda a že rodí… 
Kláře to naštěstí také přišlo vtipné, a tak se do celé této tragické situace 
začala v křečích smát, až jsme skutečně doběhli na záchod a tam jsem ji 
ponechal svému osudu… korunou bylo, že jsem za pět sekund poté potkal 
skupinu animátorů ze Vsi, kteří právě také sjížděli Vltavu… nikdy jsem 
neměl odvahu zeptat se, jestli slyšeli kvílení rodící Kláry a můj křik… inů je 

ten svět malý   
 

 

Děkujeme otci Michalovi za rozhovor a vyprošujeme mu hod-
ně trpělivosti a milostí v jeho novém působišti!!! 

 
tým DCM a DSM! 
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NEVÁHEJ A POJEĎ S NÁMI!!! VŽDYŤ PŘECE NENÍ 

DOBRÉ, ABY BYL ČLOVĚK SÁM!!!  
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KEEP SMILING! 

Vedoucí oddělení probíral se zaměstnanci pravidla požární ochrany: "No 

co vám vyprávět: Při požáru opouštějte pracoviště stejně rychle jako  

v pátek při skončení směny."   

Přijde Pepíček domů a tatínek se ho ptá: "Tak, Pepíčku, co bylo ve škole?" 

"Čtyři jedničky a jedna pětka."  

"Opravdu?" Tatínek otevře žákovskou knížku a tam je napsáno:  

11.11. - Matematika: 5!   

Pan učitel v hodině fyziky se zeptá žáků: "Víte děti, jak pomocí vody zís-

kat světlo?"  

Pepíček vykřikne: "Stačí umýt okna, pane učiteli!"  

Pepíček si stále strká prst do nosu. Maminku to rozčílí a řekne mu:  

"Jestli si budeš strkat prsty do nosu, tak budeš tlustej jako strejček Pepa!"  

Pak nastoupí do tramvaje a Pepíček začne pomrkávat a uculovat se na jed-

nu těhotnou maminu. Té to nedá a po chvíli se ho zeptá:  

"Poslyš chlapečku, ty mě odněkud znáš?"  

"Ne, ale vím, co jste dělala!"   


