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Přátelé Boží, 
dar řeči jsme dostali do Boha. 

Snahy být jako Bůh vždy vedly 
ke zkáze - jako při zmatení 

jazyků v Babylóně nebo u 
prvního hříchu Adama a Evy. 
Bůh vytváří, tvoří svět tím, co 
řekl. Bůh se 
vyslovil ke 
všemu co 
stvořil, že je 
to velmi dob-
ré.  
My lidé díky 
řeči sděluje-
me a předá-
váme zkuše-
nosti toho poznání, co je dobré. 
Dobrý je stvořený svět, rostlin-
stvo i zvířectvo. Dobrý je člověk. 
Jak říká kněz Marcel Krajzl: „Jsi 
dost dobrý!“ Čas od času si po-
třebujeme říci, že jsme dobří. 
Jsme v srdci Božím a s Bohem 
sdílíme, vším co žijeme.  
Díky řeči máme možnost sdělit, 
co prožívám, jak nahlížím na 
danou věc, svůj postoj k daným 
skutkům, také jaké je mé vnitřní 
rozpoložení, coby realita mé du-
še. Je to moc důležité, otevírat 
se v komunikaci Bohu a druhým.  
Sama láska je dar k druhému. 
Mít na mysli dobro druhého. Je-
ho spokojenost, prostor pro růst, 
vede k radosti dobře mluvit. 
Když máme v srdci milosrdný 
postoj vůči druhému, tak 
v komunikaci s ním rádi trávíme 

dlouhý čas a dovedeme mu sdě-
lit i náš životní příběh.  
Tak jako je život umění, tak je 
umění dobře prožívat komunika-
ci mezi sebou navzájem. Učme 
se nově objevovat, žasnout, nad 
časem, kdy si sednu s druhým 
člověkem, tváří tvář a popoví-
dám. Nebojme se ztrácet čas 
v naslouchání s druhým člově-
kem. Učme se dialogu, který pro-
světluje, inspiruje a motivuje, k 
tomu, být dobrým člověkem. 
Díky mobilním a internetovým 
možnostem jsme spojeni častěji 
s druhými, ale nezapomínejme 
na setkání tváří v tvář, která bu-
dují lidské vztahy. Vyváženost: 
určitý čas na sítích, dostatečný - 
vhodně dlouhý čas být s druhým 
člověkem, vede k celistvému a 
spokojenému životu. Tzv. bratr-
ské napomenutí z Písma svaté-
ho nám dává právo, možnost, 
upozornit druhého, že je více na 
sítích než v  komunikaci 
s ostatními. Nebojme se toho. 
Investice času s druhým člově-
kem se vždy vyplatí. Cokoliv jste 
udělali, pro jedno z mých nejpo-
slednějších, pro mne jste udělali, 
praví Pán.  
Pán Ježíš je v srdci každého 
z nás. Vím o tom? Setkáváme se 
s ním skrze druhého člověka?  
Požehnaný dušičkový čas, se-
tkání u hrobů, pěkné vzpomínky 
na zesnulé, přeje a žehná,  

padre Kamilos   

Úvodní slovo ředitele DCM 
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1.11. Slavnost Všech svatých 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 Žalm: Zl 24(23) 2. čtení: 1Jan 3,1-3 
 Evangelium: Mt 5,1-12a 
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 1. čtení: Mdr 3,1-9 Žalm: Žl 116  
 2. čtení: Rim 8,14-23 Evangelium: Mt 25,31-46 
3.11. 1. čtení: Flp 2,1-4 Žalm: Zl 131 Evangelium: Lk 14,12-14 
4.11. 1. čtení: Flp 2,5-11 Žalm: Zl 22 Evangelium: Lk 14,15-24 
5.11. 1. čtení: Flp 2,12-18 Žalm: Zl 27 Evangelium: Lk 14,25-33 
6.11. 1. čtení: Flp 3,3-8a Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 15,1-10 
7.11. 1. čtení: Flp 3,17-4,1 Žalm: Zl 122 Evangelium: Lk 16,1-8 
8.11. 1. čtení: Flp 4,10-19 Žalm: Zl 112 Evangelium: Lk 16,9-15 
9.11. 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12 Žalm: Zl 46(45) 2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17  
 Evangelium: Jan 2,13-22 
10.11. 1. čtení: Tit 1,1-9 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 17,1-6  
11.11. 1. čtení: Tit 2,1-8.11-14 Žalm: Zl 37 Evangelium: Lk 17,7-10 
12.11. 1. čtení: Tit 3,1-7 Žalm: Zl 23 Evangelium: Lk 17,11-19 
13.11. 1. čtení: Kol 3,12-17 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 25,31-46 
14.11. 1. čtení: 2Jan 4-9 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 17,26-37 
15.11. 1. čtení: 3Jan 5-8 Žalm: Zl 112 Evangelium: Lk 18,1-8 
16.11. 1. čtení: Pr 31,10-13.19-20.30-31 Žalm: Zl 128 (127) 2. čtení: 1Sol 5,1-6  
 Evangelium: Mt 25,14-30 
17.11. 1. čtení: Zj 1,1-4;2,1-5a Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 18,35-43 
18.11. 1. čtení: Zj 3,1-6.14-22 Žalm: Zl 15 Evangelium: Lk 19,1-10  
19.11. 1. čtení: Zj 4,1-11 Žalm: Zl 150 Evangelium: Lk 19,11-28 
20.11. 1. čtení: Zj 5,1-10 Žalm: Zl 149 Evangelium: Lk 19,41-44 
21.11. 1. čtení: Zj 10,8-11 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 19,45-48 
22.11. 1. čtení: Zj 11,4-12 Žalm: Zl 144 Evangelium: Lk 20,27-40 
23.11. 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17 Žalm: Zl 23(22) 2. čtení: 1Kor 15,20-26.28  
 Evangelium: Mt 25,31-46 
24.11. 1. čtení: Zj 14,1-3.4b-5 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 21,1-4 
25.11. 1. čtení: Zj 14,14-20 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 21,5-11 
26.11. 1. čtení: Zj 15,1-4 Žalm: Zl 98 Evangelium: Lk 21,12-19 
27.11. 1. čtení: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Žalm: Zl 100 Evangelium: Lk 21,20-28 
28.11. 1. čtení: Zj 20,1-4.11-21,2 Žalm: Zl 84 Evangelium: Lk 21,29-33 
29.11. 1. čtení: Zj 22,1-7 Žalm: Zl 95 Evangelium: Lk 21,34-36 
30.11. 1. čtení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Žalm: Zl 80(79) 2. čtení: 1Kor 1,3-9  
 Evangelium: Mk 13,33-37 
 

 
          

        www.katolik.cz 
                

Liturgický kalendář 
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 PROŽILI JSME... 

Zástupci za děkanáty a kaplani pro mládež 

Ve dnech 19. – 20. 9. se na středisko do Staré Vsi sjelo množství zástupců 
a kaplanů, aby se společně podělili o to co se v jejich děkanátu děje a bu-
de dít. Začali jsme v pátek večeří, jak už bývá na středisku zvykem, a po-
kračovali vzpomínáním na diecézní setkání mládeže v Odrách a celostátní 
setkání animátorů v Třešti. Vzpomínali jsme na program, na spaní, na 
stravu a také na naši milou ovečku. Na programu byla rovněž fackovací 
hra, přičemž někteří z nás dostali pěkně za uši. Páteční večer jsme zakon-
čili společnou modlitbou v kostele. 
Sobotní ráno jsme začali, stejně jako předchozí den v kostele, mši svatou. 
Následoval příjezd kaplanů, představování nových zástupců a loučení se 
starými zástupci. Poté přišla na řadu debata o nadcházejícím diecézním 
setkání mládeže 2015, které se bude konat v Místku a Evropském setkání 
mladých - Taizé, které se letos uskuteční na Silvestra v Praze. Na závěr 
našeho setkání se někteří z nás vydali na svatbu bývalé týmačky Kláry a 
někteří z nás zůstali na středisku na skvělý oběd. 

Jirka 
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Animátoři I. 

Na kurz animátorů jsem se těšil už od konce prázdnin a měl jsem se ho zúčastnit 
ještě s dvěma kamarády z naší farnosti. Celý víkend se nesl v proudu středověku a 
nikdo se ani nezaobíral proč, až do soboty. To jsme se dozvěděli o našem animá-
torském patronovi, a to už dávalo smysl. Kdo jiný, než svatý Václav. Z čehož mám 
opravdu radost a jsem na to hrdý. Samozřejmě, že jsme tam toho zažili více: hry, 
zábavu, nová přátelství, ale také potěšení duše modlitbou, diskusními skupinkami 
a zpěvem. Dozvěděli jsme se taky něco sami o sobě a i o druhých. Hlady a žízní 
jsme netrpěli a nikdo neměl vážnější zranění. Víkend jsem si náramně užil a těším 
se na další prožité chvíle s tímto společenstvím a s Bohem. 

Šimon  
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PROŽILI JSME... 

Duchovní obnova církevních škol  

(Kopřivnice 6. a 9. třída, Hradec n. Mor. 9. třída) 
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Noční bdění v Jeseníku 

Studijně formační kurz týmáků 

(ze všech středisek v republice) 
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Po prvním roce animátorského kurzu jsme se ani nenadáli, a už se blížil 
náš první víkend v roli animátorů „dvojek“. Moc jsem se na něho těšila, 
protože jsme se už dlouho neviděli, s některými dokonce více než tři mě-
síce. Celý víkend byl zaměřený na výběr  životního povolání. Měli jsme 
možnost setkat se s řeholní sestrou a manželským párem a společně si 

popovídat o radostech i sta-
rostech jejich povolání. Kro-
mě toho jsme si taky stihli 
zahrát spoustu her a prožít 
společnou adoraci. Myslím, 
že se nám společný víkend 
moc povedl a už se těším na 
nějaký další :-) 

Jana 

Animátoři II. 
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Animátoři III. a IV. 

Letos se  první setkání animátorů III .a IV. odehrálo ve Frýdlantu nad Ost-
ravicí. Náplní víkendu bylo téma služba. O službě mluvil o.Jan Slavík a v 
sobotu sestra Vilma.  Krom her byl program duchovní i pochodový. Vyra-
zili jsme spolu na blízkou Lysou horu.  
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Animátoři I/2   7. – 9. 11. 2014  Stará Ves n/O. 
Animátoři II.A/2  28. - 30. 11.2014  Stará Ves n/O. 
Další setkání čeká mladé dobrovolníky, kteří se rozhodli formovat a vzdě-
lávat v práci s dětmi a mládeži a chtějí pomoci svým kněžím ve farnosti 
s různými akcemi. Kurzy se konají v termínech  výše. Na setkání zveme 
také absolventy kurzu z minulých let. Všechna setkání se uskuteční na 
diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O a začínají páteční večeří  
v 19 hod.  

Desko-herní víkend  31. 10. - 2. 11.2014  Stará Ves n/O. 
Hry deskové, společenské a karetní zaplaví středisko ve Staré Vsi. Začíná-
me večeří v 19. hod. a budeme pokračovat do neděle. Těšit se můžeš na 
Bang, Activity, Carcassonne, karty i kostky.  

Taneční víkend   21. - 23. 11.2014  Stará Ves n/O. 
Nejen základy, ale i nějaké pokročilejší taneční finty se naučíte na taneč-
ním víkendu. Začátek je v pátek v 19 hod. společnou večeří na diecézním 
středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. 

Animátorská školka   5. - 7. 12.2014  Stará Ves n/O. 
Úvodní setkání mladých, kteří chtějí pomoct ve farnosti, ale ještě nemo-
hou jít do kurzu animátorů. Je třeba se přihlásit na dcm.doo.cz 
 Začátek je v pátek v 19 hod. společnou večeří na diecézním středisku 
mládeže ve Staré Vsi n/O. 

Tvořivý víkend  24. - 26. 10.2014  Stará Ves n/O. 
Tvoříme z papíru je letošní téma tvořivého víkendu. Přijď si vyzkoušet co 
všechno můžeš pomocí papíru a krabice od bot (i s víkem) vytvořit. 

Na co se můžete těšit? 
 

Na akce je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz 
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KEEP SMILING! 

Ředitel firmy se ptá svého nového řidiče: "Vaše jméno?" 
"Milan, pane řediteli." 
"Zásadně neoslovuji zaměstnance křestním jménem. Příjmení?" 
"Zlatíčko." 
"Tak můžeme vyrazit, Milane!"  

"Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!"  
"Já také, ale šestky nemáme!"  

Řezník má těsně před zavíračkou a zůstalo mu jedno kuře, kterého by se před 
víkendem rád zbavil. 
Najednou doběhne chlapík a jakoby zázrakem se ptá: "Máte kuře?" 
Řezník: "Ano, samozřejmě." A vytáhne kuře z chladničky, hodí na váhu: "Kilo a 20 
deka. Může být?" 
Chlapík: "A o něco větší nemáte?" 
Řezník vrátí kuře do chladničky, vytáhne to samé, troška ho otočí, nenápadně 
přitlačí na váhu a říká: "Kilo sedmdesát. Může být?" 
Chlapík: "Super! Vezmu si obě!"  

Učitel k žákovi: 
"Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" 
"Sedm!"  


