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Přátelé Boží, 
 
Celé stvoření nás o 
dovolených, tábo-
rech a setkáváních 
okouzlovalo. Ať je 
to v čase stráve-
ném u moře, 
v horách, na kole 
nebo na pěší pouť. 
Nejlépe si odpoči-
neme v tom, co je 
pro člověka stvoře-
no.  
Ticho hor, bublající potok, pohled 
do dáli či zapadající slunce, to vždy 
člověka dokáže člověka zahřát u 
srdce.  
 
Slovy: Bohu díky, za vše prožité o 
prázdninách!!! Síla, vnitřní rovnová-
ha, ať nám vydrží po celý rok. Je 
dobré pracovat nebo  
studovat šest dní a sedmý den vě-
novat odpočinku. Tuto  
nabídku nám dává stvořitel. Kdo 
v neděli odpočívá, zakouší vyrovna-
nost a radost ze života.  
 
Motto setkání z Oder: „Není dobré, 
aby byl člověk sám“, neplatilo pou-
ze na týden v Odrách! Každý den 
jsem s Pánem a bližními. Žijeme již 
novým školním rokem, je na kaž-
dém z nás, jak každý den žije, zda 
sám nebo s Pánem a blízkými.  
 

Chvíle modlitby a Boží slovo každý 
den opravdu dokáže měnit člověka. 
Zkušenost dnešního rána: Přišli 
jsme z kostela po modlitbě a radost 
v našich srdcích zářila. Pan varhanář 
– opravujeme ve farnosti varhany – 
říká, jak to, že jsme tak nabití a já 
mu odpovídám: „Stačí trochu Boží-
ho slova a modlitby!“ V čase shonu  
je to opravdu nejlepším lékem. 
 
Zvu tě k návštěvě na DSM do Staré 
Vsi či na DCM do Ostravy– kde je 
nový dobrý pracovník Jordy, abys 
nebyl sám. Každé setkání, modlitba, 
ticho člověka motivuje a dává mu 
sílu dobře budovat život a vztah 
s Bohem. 
 
Požehnaný školní čas vyprošuje a 
žehná  

o. Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 



říjen 2014 

http://dcm.doo.cz  3 

 
ŘÍJEN 2014 

 
01.10.2014 1. čteni: Job 9,1-12.14-16  Žalm: Žl 88 Evangelium: Lk 9,57-62  
02.10.2014  1. čteni: Ex 23,20-23a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10  
03.10.2014 1. čteni: Job 38,1.12-21;40,3-5 Žalm: Žl 139 Evangelium: Lk 10,13-16    
04.10.2014 1. čteni: Job 42,1-3.5-6.12-16 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 10,17-24  
05.10.2014 1. čteni: Iz 5,1-7 Žalm: ZI 80(79) 2. čteni: Flp 4,6-9  
  Evangelium: Mt 21,33-43  
06.10.2014 1. čteni: Gal 1,6-12 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 10,25-37  
07.10.2014 1. čteni: Gal 1,13-24 Žalm: Žl 139 Evangelium: Lk 10,38-42  
08.10.2014 1. čteni: Gal 2,1-2.7-14 Žalm: Žl 117 Evangelium: Lk 11,1-4  
09.10.2014 1. čteni: Gal 3,1-5 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 11,5-13  
10.10.2014 1. čteni: Gal 3,7-14 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 11,15-26  
11.10.2014 1. čteni: Gal 3,22-29  Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 11,27-28    
12.10.2014 1. čteni: Iz 25,6-l0a  Žalm: Žl 23 (22) 2. čteni: Flp 4,12-14.19-20  
  Evangelium: Mt 22,1-14  
13.10.2014 1. čteni: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Žalm: Žl 113 Evangelium: Lk 11,29-32  
14.10.2014 1. čteni: Gal 5,1-6  Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 11,37-41  
15.10.2014 1. čteni: Gal 5,18-25 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 11,42-46  
16.10.2014 1. čteni: Ef 1,1-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 11,47-54  
17.10.2014 1. čteni: Ef 1,11-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 12,1-7  
18.10.2014   
19.10.2014 1. čteni: Mich 2,1-5 Žalm: Žl 10 Evangelium: Mt 12,14-21  
20.10.2014 1. čteni: Mdr 12,13.16-19 Žalm: Žl 86(85) 2. čteni: Řím 8,26-27  
  Evangelium: Mt 13,24-43   
21.10.2014  1. čteni: Mich 6,1-4.6-8 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 12,38-42  
22.10.2014 1. čteni: Pís 3,1-4a Žalm: Žl 63,2.3-4.5-6.8-9 Evangelium: Jan 20,1.11-18   
23.10.2014  1. čteni: Gal 2,19-20 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 15,1-8   
24.10.2014 1. čteni: Jer 2,1-3.7-8.12-13 Žalm: Žl 36 Evangelium: Mt 13,10-17  
25.10.2014  1. čteni: 2Kor 4,7-15 Žalm: Žl 126(125) Evangelium: Mt 20,20-28   
26.10.2014 1. čteni: Jer 7,11-11 Žalm: Žl 84 Evangelium: Mt 13,24-30  
27.10.2014 1. čteni: 1Kral 3,5.7-12 Žalm: Žl 119(118) 2. čteni: Řím 8,28-30  
  Evangelium: Mt 13,44-52  
28.10.2014  1. čteni: Jer 13,1-11 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 13,31-35  
29.10.2014 1. čteni: Jer 14,17-22 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mt 13,36-43   
30.10.2014  1. čteni: Jer 15,10.16-21 Žalm: Žl 59 Evangelium: Mt 13,44-46   
31.10.2014 1. čteni: Jer 18,1-6 Žalm: Žl 146 Evangelium: Mt 13,47-53  

 
          

        www.katolik.cz 
                

Liturgický kalendář 
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 PROŽILI JSME... 

Pomoc pohraničí - prázdniny animátorů I. 

Během července jsme se my - animátoři  vypravili do pohraničí na pomoc. 
Sešlo se nás skoro dvacet mladých lidí, kteří svůj týden v Bohušově vyplni-
li prací na kostelích, seznámením s místními farníky a občany a také mod-
litbou. Nutno říci, že pro nás pocházející z početně větších farností byl 
pořádný šok přijít na bohoslužbu, kde bylo pouze pět lidí. 
 

První den, v pon-
dělí, bylo v plánu 
seznámení s mís-
tem a první pra-
covní blok - 
v něm jsme měli 
za úkol rozebrat 
a zbořit budovu 
stodoly. 
Druhý den byl 
kombinací du-
chovního a pra-
covního progra-
mu -  celodenní 

adorací v kostele v Bohušově, 
kde jsme se střídali hodinově 
po dvojicích a zbytek animá-
torů pracoval dále na rozebí-
rání stodoly. Ve středu jsme 
vyrazili na kolech na celoden-
ní výlet po okolí. Najeli jsme 
přibližně 50 km a mohli si 
prohlédnout krásy Osoblaž-
ska, v přírodě jsme také pro-
žili mši svatou. 
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Večer dalšího dne byl ve znamení pasování 
nás do role animátorů, pasování proběhlo 
velice netradičně vodou, lavorem a klíčem. 
Na pátek jsme si připravili farní odpoledne v 
Horních Rudolticích pro více než 30 dětí a 
jejich rodiče a další farníky. Páteční čas se 
rychle přehoupl do soboty, kterou jsme strá-
vili s o. Janem a prožili s ním 3 mše svaté. 
První mše byla v Osoblaze v tamním domově 
seniorů. Druhá mše svatá byla ve Vysoké a 
poslední jsme prožili v Slezkých Palkovicích. 
V neděli, tedy poslední den pomoci pohrani-
čí, jsme projeli poslední 3 kostely, v kterých 
měl sloužit o. Jan. 
 

V průběhu celého týdne jsme si užili spoustu společné zábavy, například 
hledání a vykopávání starého kostelního lustru po Němcích, koupání v 
rybníce atd. Také to byl čas, abychom se jako animátoři mezi sebou lépe 
poznali, zároveň jsme měli čas na projížďky a procházky po okolí. Poklidný 
průběh programu byl občas narušen trapásky, dotyční vědí :) 
 
Co říct závěrem? Pomoc v pohraničí byla opravdu skvělým zážitkem, který 
můžeme všem doporučit. A ten lustr … jsme nenašli =) 
 

František a Markét 
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PROŽILI JSME... 

Diecézní setkání v Odrách  

Brigáda na středisku 

Více fotografií z diecézního setkání v Odrách:http://odry2014.eu/ 
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Tábor pro kluky a holky ve Staré Vsi n./O. 

Rozlučka s Klárou,  

Maruškou a o.Michalem 
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Neděle 23. srpna. Pro některé jeden z dalších prázdninových dní, ale při-
bližně pro 500 mladých lidí to je den, kdy jedou do Třeště, aby stihli zahá-
jení celostátního setkání animátorů.  

Vlak brzdí a hory mladých 
zaplňují nádraží. Všude oko-
lo už stojí organizátoři, kteří 
všem ukazují správnou cestu 
směrem k internátní škole.  
U registrace nás vítají další 
mladí, kteří se dobrovolně 
přihlásili k organizování to-
hoto setkání a jsou zde už 
od středy. Když se všichni 
k o n e č n ě  u b y t u j í 

v devítipatrové budově internátu, začíná už v hlavním sále úvodní pro-
gram a zahájení setkání. Vítá nás dvojice milých moderátorů – Barča a 
František, kteří nás provázejí celý týden. Je tu i kapela KaPři z Příchovic, 
kteří po dobu setkání budou hrát nejen při mších svatých. Po uvítání nás 
čeká mše svatá s otcem biskupem Františkem Lobkowiczem a po večeři 
večerní program, kde se nám představují hlavní hrdinové reality show 
„Nikdo není ostrov“ – v boji o svatost. Jsou zde sv. František, sv. Rita, sv. 
Augustin, blahoslavený Karel Habsburský, jeho žena Zita a blahoslavená 
Pina Suriano. Zároveň nás tito svatí budou provázet po celý týden. Po 
prvním díle reality show, po představení logo CSA a po večerní modlitbě 
už nastává čas spánku. 
Hned v pondělí nás budí o.Kamil halasným voláním: „Budíčeeeeek!“. Po 
snídani nás čeká ranní program a dopolední přednáška. Následuje rozdě-
lení do diskusních skupinek, které celý týden budeme navštěvovat ve stej-
ném složení. Zde se bavíme o 
tématu přednášky, hrajeme hry, 
diskutujeme... 
Pro odpoledne si každý můžeme 
vybrat z nepřeberného množství 
přednášek. Přednášejí biskupové, 
kněží, manželé, lékaři, cestovate-
lé a další.  

Celostátní setkání animátorů v Třešti 
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Když přednášky skončí, čeká nás večeře a po ní večerní program s mší 
svatou. Závěrem dne si můžeme vybrat z veliké nabídky různých večer-
ních modliteb. Na výběr je například modlitba Taizé, modlitba s ikonami, 
za povolání, modlitba chval, a spousta dalších. Pak opět nastává čas spán-
ku a setkání s přáteli nad výbornou kávou. Úterý se nese v podobném 
duchu, jen odpoledne nejsou přednášky. Místo toho je nabídka worksho-
pů a výletů po okolí, a kdo si nevybral, mohl jet na výlet po vlastní ose, 
například do nedaleké Telče. V pozdním odpoledni je pro nás připravena 
divadelní hra Oskar a Růžová paní, která sklidila zasloužený aplaus vestoje  
Já sama jsem byla celým týdnem nadšena. Z široké nabídky programů 

bylo opravdu těžké si vybrat díky množství lákavých témat. Celý týden byl 

nabitý duchovnem, zážitky a přátelskou atmosférou. Velice si cením vlíd-

nosti a ochoty pomoci jak organizátorů tak i 

účastníků. Ráda bych tímto poděkovala 

všem, kteří se na přípravě tohoto setkání 

podíleli, nejen biskupům a kněžím, ale i všem 

dobrovolníkům, kteří zajistili hladký průběh 

celého setkání. V neposlední řadě je potřeba 

poděkovat paním kuchařkám, jež odvedly 

skvělou práci. A také o. Jendovi Balíkovi. 

Děkujeme. 

Maruška Sol. 
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 .  

 Letošní letní prázdniny jsou již nenávratně pryč a ně-
kteří z nás si na ně už ani nevzpomenou. Některým z nás 
možná utkví v paměti některá ta lepší či horší akce. Ale 
když se řeknou PRÁZDNINY 2014, tak mnohé mladé lidi 
z naší diecéze napadnou ODRY. Ano, je tomu opravdu tak. Byť se to zdá 
být jako hodně vzdálená minulost, tak vskutku letos na přelomu července 
a srpna proběhlo Diecézní setkání mládeže v Odrách. 
  Abychom si tu úžasnou atmosféru připomněli, mohli jsme o druhém 
zářijovém týdnu zavítat do Staré Vsi na Středisko, kde právě probíhalo 
PoOderské setkání. 
  „Zkrácený“ víkend jsme začali naplněním svých hladových žaludků – tedy 
večeří. Po utišení kručících žaludků jsme zhlédli video o setkání a 
„přípraváku“ v Odrách. Pak jsme měli možnost podívané na krátkou scén-
ku střediskových kněží „Jak smutná Sofinka moudrost na PoOderském 
setkání našla“ a ještě jsme si vyslechli kratičké duchovní slůvko o. Kamila 
„O slově“.  To teprve skončila ta odpočinková část pátečního programu. 
Poté jsme měli možnost vybít svou nadbytečnou energii při hře, která 
v malých skupinkách otestovala nejen náš mozek a rozličný talent. Den 
jsme zakončili večerní modlitbou v kostele. 
  Ráno jsme se probudili do poněkud „uplakaného“ dopoledne. Nejprve 
jsme se rozhýbali po fyzické stránce při rozcvičce a následně jsme se roz-
hýbali i po stránce duchovní modlitbou breviáře. Pak byla snídaně, na 
kterou navazovala katecheze (alias shrnutí) Oder, kterou k nám pronášel 
o. Jakub Dominik Štefík, kaplan pro mládež ostravského děkanátu. Dané 
téma jsme následně rozebírali v diskusních skupinkách, které vedly přímo 
animátorky skupin z Oder. Poté už nezbyl čas na nic jiného než na mši 
svatou. Ti, kteří se neposilnili duchovním pokrmem, dostali ještě druhou 
šanci. Všichni se tedy mohli posilnit pokrmem světským – gulášem se šesti 
knedlíky (i méně). Po obědě zbyl čas také na sportovní vyžití u volejbalu, 
výtvarný workshop či hudební aktivitu. 
Závěrem PoOderského setkání byla společná modlitba na principu růžen-
ce (růženec sedmibolestné Panny Marie) v prostorách okolo fary a koste-
la. Nakonec jsme společně došli až ke kříži za kostelem, kde jsme dostali 
požehnání od o. Kamila a to byla úplná tečka za celým setkáním. Násled-
ně jsme se začali rozjíždět do svých domovů. 

K-A-V 

PoOderské setkání 
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Postní noční bdění   3. 10. 2014    Jeseník 
Zveme Tě na noční bdění, které se koná 3. října v děkanátu Jeseník. Kon-
krétně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v městě Jeseník. Začínáme v 
17 hod. Těšit se můžeš na mši svatou, katechezi, společenství, křížovou 
cestu na Maria Hilf, skupinky, kamarády, na něco malého k snědku,…  
A proto vezmi s sebou kamaráda a přijďte mezi nás! Předpokládaný konec 
v 23:00. Po kontaktu se Starou Vsí možnost dopravy na toto bdění - počet 
míst v autech je omezen.   

Večer mladých   22. 10. 2014   biskupství 
Příští večer mladých se koná 22. října. Začínáme v 18 hod. mší svatou, 
Poté bude v sále následovat program. Po mši svaté je možnost svátosti 
smíření či duchovního rozhovoru s knězem. Těšit se můžeš také na nějaké 
překvapení našeho buffee.  

Animátoři I.   26. – 28. 9. 2014  Stará Ves n/O. 
Úvodní setkání mají mladí, kteří se rozhodli formovat a vzdělávat v práci 
s dětmi a mládeži  a chtějí pomoci svým kněžím ve farnosti s různými ak-
cemi, naplánované na poslední víkend v září. Začínáme páteční večeří a 
končíme nedělním obědem. 

Animátoři II./1   10. - 12. 10.2014  Stará Ves n/O. 
Úvodní setkání v druhém ročníku kurzu mají mladí, kteří se rozhodli for-
movat a vzdělávat v práci s dětmi a mládeži. Začátek je v pátek v 19 hod. 
společnou večeří na diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. 

Animátoři III. + IV.   17. - 19. 10. 2014  Frýdlant n./O. 
Setkání animátorů po absolvování dvouletého kurzu tentokráte ve 
Frýdlantu n. Ostravicí. 

Tvořivý víkend  24. - 26. 10. 2014  Stará Ves n/O. 
Myslíš si, že máš dostatek fantazie? Jsi kreativní? Tak nevynechej tento 
víkend a dokaž nám, co je v tobě! Možná objevíš skryté vlohy a talent! 
Těšit se můžeš také na společnou modlitbu, fajn společenství a zábavu. 
Hlásit se můžeš mailem na stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky 
558 669 413. 

http://dcm.doo.cz/plakaty/2014/postni_nocni_bdeni_hradec_2014.pdf
mailto:stara.ves@razdva.cz
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KEEP SMILING! 

Cestující přibíhá na molo a vidí, že loď je 15 metrů od břehu, roz-
běhne se a mohutným skokem se dostane na palubu. 
Kapitán jej uklidňuje: "To jste nemusel, my teprve přistáváme!  

Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: 
"Hlavu vzhůru, chlapci! Uvědomte si, že nebýt nás, tak by nevyhrá-
li!"  

Aktuálně ze světa: 
Německý institut dopravy porovnával kvalitu silnic v Evropě. 
Zjistil, že ve srovnání s ostatními zeměmi má Česká republika silni-
ce na jedničku. Problém však nastává, pokud zařadíte dvojku nebo 
vyšší převodový stupeň.  


