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Mladí přátelé, 
 
Čas padajícího listí, ml-
hy a větší rosy, nám 
signalizuje příchod zi-
my. Tak jdu procházkou 
v Krkonoších v mlze a 
ptám se: „Co způsobuje 
mlha?“  Mlha, přírodní 
úkaz, kdy člověk nevidí. 
Je husto, neviditelno.  
Každý známe tento 
stav. Nevím co mám 
dělat a pro co se správ-
ně rozhodnout. Uklouz-
nu na rovné cestě, zabloudím …? 
Také mi to připomnělo hustou at-
mosféru v rodině, škole, týmu. Člo-
věk opravdu neví kudy kam. Co 
s tím? 
Zpomalil jsem krok, abych neu-
klouznul. Dávám pozor na každý 
krok, kudy kráčím, co říkám. Najed-
nou při modlitbě růžence, v kráse 
lesa, přichází pokoj. Boží blízkost, že 
život je tu. Nemusíme mít všechny 
věci v harmonii, jak my chceme. 
Důležité neztratit směr cesty. Jít 
vytrvale za cílem.  
Když se více zastavíme, zpomalíme 
svou uspěchanost, najednou se věci 
začnou skládat. Bůh vstupuje do 
našeho života. Přichází vítr, který 
rozhání mlhu. Po každé mlze nastá-
vá jasno. Krásný pohled, jistota 
krásného života. 
 

Řečeno obrazně: „Když prožíváš 
těžkosti, vytrvej v pomalé chůzi 
v mlze. Zpomal, rád se modli, můžeš 
se poradit a vytrvej. Navštiv Ježíše 
více ve svátostech.“ 
 
Srdečně tě zvu na oslavu kříže svě-
tových dní mládeže v pondělí 8. 
prosince do Ostravy, více na webu. 
Blížící se advent je výzvou zpomale-
ní. Využij duchovní obnovu na DSM. 
Jsi-li příznivce modlitby Taize, vydej 
se na Pouť důvěry do Prahy, či 
v únoru 2015 do Taize ve Francii s 
naší diecézí.  
 
Bůh žehnej tvé kroky, kdy oslavuje-
me 25 let svobody v naší vlasti.  
 
Sv. Anežko  - oroduj za nás.    

o. Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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PROSINEC 2014 
 

1.12. 1. čteni: Iz 2,1-5 Žalm: Zl 122 Evangelium: Mt 8,5-11 
2.12. 1. čteni: Iz 11,1-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
3.12. 1. čteni: Iz 25,6-10a Žalm: Zl 23 Evangelium: Mt 15,29-37 
4.12. 1. čteni: Iz 26,1-6 Žalm: Zl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27 
5.12. 1. čteni: Iz 29,17-24 Žalm: Zl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
6.12. 1. čteni: Iz 30,19-21.23-26 Žalm: Zl 147  
 Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8 
7.12. 1. čteni: Iz 40,1-5.9-11 Žalm: Zl 85(84)  
 2. čteni: 2Petr 3,8-14 Evangelium: Mk 1,1-8  
8.12. 1. čteni: Gn 3,9-15.20 Žalm: Zl 98(97)  
 2. čteni: Ef 1,3-6.11-12 Evangelium: Lk 1,26-38 
9.12. 1. čteni: Iz 40,1-11 Žalm: Zl 96 Evangelium: Mt 18,12-14  
10.12. 1. čteni: Iz 40,25-31 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
11.12. 1. čteni: Iz 41,13-20 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mt 11,11-15 
12.12. 1. čteni: Iz 48,17-19 Žalm: Zl 1  Evangelium: Mt 11,16-19 
13.12. 1. čteni: Sir 48,1-4.9-11 Zalm: Zl 80 Evangelium: Mt 17,10-13 
14.12. 1. čteni: Iz 61,1-2a.10-11 Žalm: Lk 1,46-48a.48b-50.53-54  
 2. čteni: 1Sol 5,16-24 Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 
15.12. 1. čteni: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 21,23-27 
16.12. 1. čteni: Sof 3,1-2.9-13 Zalm: Zl 34 Evangelium: Mt 21,28-32 
17.12. 1. čteni: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mt 1,1-17 
18.12. 1. čteni: Jer 23,5-8 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mt 1,18-24 
19.12. 1. čteni: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Zl 71 Evangelium: Lk 1,5-25 
20.12. 1. čteni: Iz 7,10-14 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 1,26-38 
21.12. 1. čteni: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 Žalm: Zl 89(88)  
 2. čteni: Rim 16,25-27 Evangelium: Lk 1,26-38 
22.12. 1. čteni: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Lk 1,46-56 
23.12. 1. čteni: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Zl 25 Evangelium: Lk 1,57-66 
24.12. Štědrý den   1. čteni: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16  Žalm: Zl 89  
 Evangelium: Lk 1,67-79 
25.12. 1. čteni: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Zl 96 2. čteni: Tit 2,11-14  
 Evangelium: Lk 2,1-14 
26.12. 1. čteni: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Zl 31(30)  
 Evangelium: Mt 10,17-22 
27.12. 1. čteni: 1Jan 1,1-4 Žalm: Zl 97(96) Evangelium: Jan 20,2-8 
28.12. 1. čteni: Gn 15,1-6;21,1-3 Žalm: Zl 105(104) 2. čteni:  
 Žid 11,8.11-12.17-19 Evangelium: Lk 2,22-40 
29.12.  1. čteni: 1Jan 2,3-11 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,22-35 
30.12. 1. čteni: 1Jan 2,12-17 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,36-40 
31.12. 1. čteni: 1Jan 2,18-21 Žalm: Zl 96 Evangelium: Jan 1,1-18 

          
        www.katolik.cz 

Liturgický kalendář 
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Nový kaplan pro mládež na DCM - o. Jan Slavík 

 
 

 

Kdy a kde jsi se narodil/a? 
V květnu roku 1981 v naší krásné fajne Ostravě. 
Kde jsi vyrůstal a kde studoval? 
Vyrůstal jsem na okraji jednoho z krajních sídlišť 
v Ostravě-Porubě (směr na Opavu). Tam moji rodiče 
bydlí dodnes a já jsem vděčný, že se domů můžu čas-
to vracet. Stejně pro mě hodně znamenala i nedaleká 
farnost  
Ostrava-Pustkovec, ve který jsem vyrůstal a kde mám 
stále hodně přátel. Co se týče studia, po základce, 
střední obchodní škole v Ostravě a studiu na VŠB 
nejvíce vzpomínám na léta prožitá v Olomouci 
v semináři a při studiu na CMTF. 
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se ti to 
splnilo? 
Plánů bylo do určitého věku celkem hodně a paradoxně mezi nimi nikdy 
nebylo povolání kněze, pro které jsem se rozhodnul. 
Co tě přivedlo do Vsi (na DCM)? Jak dlouho tu už pracuješ? 
Já jsem ve Vsi nováčkem – v současné době mám za sebou něco kolem 4 
měsíců (aspoň na papíře). A přivedlo mě tady rozhodnutí otce biskupa 
(možná trochu nečekané), který hledal nového kaplana po otci Michalovi 
(kterého tímto zdravím do Oder :)). 

Co pro tebe práce v týmu (na DCM) znamená? Co 
máš v týmu na starosti? 
Pro mě jako kněze něco, co je velmi specifické – žít 
společně s několika mladými na společné faře. Kdy-
bych to hodnotil z té lidské stránky, vidím v tom urči-
tou podobnost života v klášteře (i když jsem tam nikdy 
nežil:)) – musíš se naučit žít a pracovat s lidmi, které 
sis v podstatě nevybral. Takže občas je to někdy velké 
dobrodružství… (holky z týmu, nebuďte vztahovač-
né:)), ale protože mladí spolu s o. Kamilem jsou skvělí 
lidé, přináší mi to zatím hodně radostí. 
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 Na jakou střediskovou/diecézní akci se 
obvykle nejvíc těšíš, na co bys někoho 
rád pozval? 
Protože jsem tady krátkou dobu, každý 
víkend je pro mě něčím novým, kdy mohu 
získat nové zkušenosti a poznat spoustu 
mladých z diecéze. A zatím mám zkuše-
nost, že tady přijíždí opravdu fajne děcka, které se chtějí setkávat, modlit 
se, být spolu v prostředí, kde (jak věřím) je jim dobře. O jakou akci přitom 
jde, o to v podstatě ani nejde. Ale určitě bych rád pozval zvláště ty děcka, 
které ještě nenašly odvahu přijet do Vsi na DSM. Nečekejte zázraky, ale je 
tady možnost zažít něco nového, v jiném prostředí, s novými lidmi, kte-
rým jde v životě o to stejné. 
Poděl se s námi o příhodu z týmu, na kterou nezapomeneš. 
Ještě tu nejsem tak dlouho, ale určitě vzpomínám na můj první teambuil-
ding a společné sjíždění řeky Sázavy spolu – krásné i úsměvné chvíle na 
lodi Jane se schopnými i méně schopnými háčky …:) 
Jaké jsou tvé záliby? 
Velkou zálibou od mládí je sport a taky turistika. A tak jsem rád, že na obě 
se ve Vsi najde občas nějaký ten čas. 
Co je tvým životním snem, co tvým životním zážitkem? 
Originálních snů moc nemám, tak mě napadá jen jeden: vidět lidi kolem 
sebe šťastné. A obrovský zážitek, 
který jsem letos měl - výstup na 
Mont-Blanc. 
A teď krátké dotazníkové odpově-
di… 
oblíbená barva: Tmavě modrá 
oblíbené jídlo: Ondráš 
oblíbená kniha: On mě vede 
oblíbený film: Forrest Gump 
oblíbená hudba: Jarek Nohavice 
oblíbený světec: Don Bosco 
oblíbená osobnost: Jan Pavel II. 

Napiš jedno slovo (sousloví) o každém  týmákovi, které ho vystihuje  
Kamil – farmář              Kuba - fotbal                      Adel - Anima 
Kubino - poctivost         Kača - romantička             Aňa - smích  
Jordy – loď Jane :) 
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PROŽILI JSME... 

  A je to konečně tady! Druhý animá-
torský víkend sv. Václava. Téma to-
hoto setkání bylo sebepřijetí. Navazo-
vali jsme na předchozí víkend, kdy 
téma bylo sebepoznání. Když jsme se 
v pátek večer sešli u večeře, čekali už 
na nás skvělí kuchaři Janička, Johan-
ka, Honza , Danča a spolu s nimi i 
naši týmáci. Po večeři jsme si dali zahřívací kolo seznamovacích 
her. Při jedné z nich jsme měli za úkol získat jméno člověka, na kte-
rého seděla daná informace. Bylo to fajn, dokud nenastala prekérní 
situace a to díky otázky: „Kdo pochází z nevěřící rodiny?“ Nikdo 
takový nebyl. Tento den jsme zakončili večerní adorací.  
 Sobotní ráno začalo mší svatou. Celí vyhladovělí jsme po mši šli na 
snídani, kde jsme se dozvěděli více informací o celém dni. Před 
přednáškou o sebepřijetí jsme si zahráli ještě dvě hry. Přednáška 
trvala celé dopoledne s jednou přestávkou. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých věci o nás i o ostatních lidech. Šli jsme si dobít 
energii obědem a nabrat ji odpoledním klidem. V tom jsme měli 
možnosti jít se více sblížit s o. Kamilem nebo o. Janem. Odpolední 
hra byla s názvem Messnerovy vrcholy a cíl hry bylo zdolat co nejví-
ce vrcholů překonáním zlého počasí a zabitím hřebíku na věži. Aby-
chom se dozvěděli něco víc o historii, měli jsme přednášku o Staré 
Vsi. Poslední večer jsme strávili hrou Kufr a scénkami. Potom už jen 

večerní modlitba a spánek.  
 V neděli po ranním bdění byla 
snídaně. Všichni jsme se během 
snídaně napsali do jedné ze 4 
skupinek a poté jsme si povídali 
o médiích. Zbývalo už jen zhod-
nocení víkendu, oběd a smutný 
odjezd domů!  Všichni jsme se 
rozloučili a jeli domů! Byl to jeden 
ze skvělých víkendů, ale spousta 
nás jich ještě čeká. 

Alča 

Animátorský víkend I.  
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… nejenže jsme vytvořili jedno společenství krea-
tivních lidiček, ale také jsme vytvořili našima 
rukama výrobky, a naučili jsme se různými způ-
soby využívat papír. 
Letošní ročník Tvořivého víkendu se nesl v duchu 
Božím a papírovém. V pátek 25.října jsme začali 
seznamovací hrou, abychom nemuseli na sebe 
volat HEJ TY a pak už jsme začali tvořit na pro-

gramu balení a oblepování krabic, které mohou sloužit jako úschov-
na věcí, nebo právě jako obal dárku. Další aktivitkou bylo vyrábění 
papírového řetězce, který lze využít při různých oslavách. Večerní 
modlitba byla vedena v technice koláž – obrazec ze dvou a více 
obrázků. Sobotní den jsme si vytvořili lampionky – lucerničky, proto-
že se blíží rorátní mše svaté, kdy jistě v mnohých farnostech děti 
nosí rozsvícené lampičky. Po svačince jsme na středisku měli andě-
lovo, protože jsme se z ruliček učili vyrábět anděly. Po obídku, sies-
tě a procházce s hrou jsme se jali vyrábět náušnice. To Lidu vyruko-
vala s technikou quillink a s její pomocí a radou jsme si mohli vyro-
bit papírovo-quilinkovoé náušničky nebo kytičku – kterou také mů-
žete věnovat k narozeninám – že? U náušniček jsme zůstali a vyro-
bili jsme si ještě jedny a to technikou origami – a v uších se nám 
bambelaly malé parníčky. Večerní modlitba se 
nesla jak jinak než v tvořivém duchu, kdy obraz, 
který jsme vyrobili předešlý den, byl překryt papí-
rovým výsekem kříže a kde se každý účastník 
Tvořivého víkendu podepsal – tak vznikl kříž to-
hoto víkendu. Atmosféra modlitby byla umocněna 
rozžatými lucerničkami, které se ten den vyrábě-
ly. Nedělní den byl rychlokurzem na výrobu mini-
přáníček a jmenovek z usušených květin a listů. 
Pak úklid – společný, mše svatá – ve společen-
ství, oběd – se společenstvím.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat mým drahým spolutvořilkám 
Tezi a Lidu, za veškerou jejich pomoc, ochotu a inspiraci. Díky také 
patří všem tvořilkám a tvořilákům, kteří tvořit přijeli a v neposlední 
řadě díky za zázemí na DSM a za přijetí. Těšíme se na příští rok – 
na vááás  :) Přijďte ….. 

Gabča 

Tvořím, tvoříš, tvoříme :)   … tvoříme? Ano, tvoříme :) 
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Dne 31. října se pár nadšenců do her vyda-
lo na Středisko mládeže do Staré Vsi n. O., 
aby prožili krásný víkend v herním prostře-
dí.  Po postní zahajovací večeři jsme se 
uchýlili k dobře známým Aktivitám, kde nás 
čekalo hlavně kreslení. Dále na programu 
byla tematická modlitba, kde jsme si připo-
menuli životy našich křestních nebo biřmo-
vacích patronů. Mně osobně se hodně líbi-
la. Než jsme zalezli do postelí, tak si několik 
zapálenějších hráčů vyzkoušelo, jak myslí 
ostatní, a to ve hře DiXit.  
V sobotu ráno jsme odspěchali na mši a poté jsme při venkovní aktivitě 
vzpomínali, jaké zvuky dělají zvířata. U chobotnice byl trošku problém. 
Dopoledne jsme strávili volbami ve hře Parlament, budováním poštovních 
služeb (Poštovní kurýr), nebo osídlováním ostrova Katan (Osadníci 
z Katanu). O polední pauze se rozpoutala politická bitva o ovládnutí nej-
většího města Zeměplochy – Anhk-Morpork a pro nedostatek čerstvého 
vzduchu jsme se odpoledne vydali na procházku do vedlejší vesnice. Ve-
čer jsme si vyslechli přednášku na téma internet, která se vyvinula 
v debatu a následně modlitbu. Než většina odešla spát, (ne)podařilo se 
nám zachránit Starou Ves před vlkodlaky. Následující čas byl jako stvořený 
pro policii, která se snažila pomocí infiltrace překazit akce Mafie. 

Neděli jsme začali modlitbou Lectio divina, 
snídaní, venkovní aktivitou a již tradičním 
úklidem. Následovala mše za zemřelé na 
hřbitově a oběd. Ti nejvytrvalejší ještě sázeli 
na koňské dostihy a do poslední chvíle neby-
lo jasné, kdo na tom vydělá. 
Přes celý víkend v každé volné chvíli probíha-
ly zápasy v kalču nebo 3D piškvorkách. A na 
konec musím napsat, že jsme utvořili per-
fektní kolektiv, a to i přes větší věkový rozdíl. 
A rozhodně už se těším na příští rok. 

Jiří 

Desko - herní víkend 
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Kdo je to týmák  
a co vlastně dělá během týdne? 

Takovouto otázku si můžou klást mnozí z Vás. A 
proto se středisko mládeže ve Staré Vsi rozhodlo 
pro krok k odhalení tohoto tajemství a možnosti 
proniknutí do  (skoro) všech tajů života týmáka. 
V prosincovém vagonku budou uveřejněny termíny, 
kdy bude možno přijet na středisko do Staré Vsi a 
strávit tam několik dní—ne však během víkendu, 
ale během týdne. Poznat co to je týmácký život se 
vším všudy. Od modlitby, po práci, zábavu, mše 
svaté konče přípravou nějaké víkendovky. Dozvíte 
se odpovědi na otázky, které vás můžou trápit 
delší dobu … zda o. Jan Slavík ráno zpívá z okna, 
předpovídá počasí a denně vyráží do ulic evan-
gelizovat? Odkud se berou ve Vsi čisté ručníky? 
Co se skrývá za zamčenými dveřmi ve vagonu? 
Je pravda že Kuba má foťák neustále u sebe, 
neodkládá jej ani když jde spát a při modlitbě se 
vznáší? Kdo se stará o faru a co v ní má kdo na 
starost? O. Kamil, že vypravuje vlak a přes tý-
den spí ve vagoně a hlídá ho? Že Ves ti ukáže 
kam směřovat své kroky? Zda Kubino opravdu vaří s pomalovaným obli-
čejem a vše míchá vařečkou z kostí… 

Přijďte poznat pravdu...  
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Animátoři II./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. Kurz se koná v termínu  výše. Setkání se uskuteční na 
diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O a začíná páteční večeří  
v 19 hod.  

Celoevropské setkání Taize 29. 12. - 2. 1.2015  Praha. 
Letošní oslavy konce občanského roku můžeš pojmout jinak.  Přihlas se na 
Pouť důvěry do Prahy a prožij  nezapomenutelný silvestr ve společnosti 
několika stovek mladých z celého světa.  Info na http://
www.taizepraha.cz/ 
  

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. 

Duchovní obnova s nočním bděním 12. - 13. 12.2014 Stará Ves n/O. 
Obnovme své srdce a připravme se v době adventní, na příchod Kristova 
narození. Začínáme opět Staré Vsi a obnovu povede o. Michal Jadavan. 

Na co se můžete těšit? 

Na akce je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz 

Vaření    KDYKOLI    Stará Ves n/O. 
Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto neváhejte 
a přihlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Vaření. Pokud toto 
umění neovládáš není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat.  
Vděčni ti budou nejen účastníci, ale i týmáci za pomoc. 
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KEEP SMILING! 

Tři žáci stojí za trest na chodbě. 
"Co jste provedli?" ptá se inspektor. 
První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." 
Druhý: "Já také." 
"A co Ty?" 
"Já jsem Josef Houba."  

Ostravák se vrátí z dovolené v Tatrách a povídá svým kolegům v práci: 
“Pánové, představte si, že tam mají vzduch, který není vidět !”  

Co dělá lenochod, když hoří prales? 
Hoří s ním.  

Jana právě snědla upečený koláč sama. Rozzlobená matka se ptá:  
"A to jsi vůbec nepomyslela na svého bratra?"  
"Pomyslela. Proto jsem tolik spěchala."  


