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+ Pokoj a dobro,  
 
 Vstoupili jsme do času pokoje a 
dobra. Advent a Vánoce připomínají 
počátky člověka. Očekávání a naro-
zení Ježíše Krista. Samotná událost 
v Betlémě dává náhled na odpově-
di, kdo je ten očekávaný Mesiáš.  
 Četba o Vánocích nenahradí proži-
tek.  
Tím, že přistupujeme k štědrovečer-
nímu stolu, jdeme na hřbitov a mys-
líme na předky, zastavíme se 

v kostele, zpíváme koledy, obdaro-
váváme rodinu dárky a návštěvou, 
prožíváme nové slavení události. 
 Každé nové prožívání svátků nás 
posouvá v hodnotě slaveného. Kdo 
jsme přijali víru, to pochopíme – 
víra se prohlubuje, sílí. Ve společ-
ném setkání máme možnost prožít 
radost, sílu společenství dobra a 
pokoje. Když se andělé zjevili pastý-
řům u betlémské chýše, sdělili li-
dem: „Sláva na výsostech Bohu a 
lidem dobré vůle pokoj.“ 
 Přeji Ti v nových časech sílu 
k prožívání dobra a pokoje v rodi-
nách. Čím je srdce naplněno, tím 
ústa přetékají. Kéž všude kde při-
cházíme, jsme a pracujeme, přináší-
me pokoj a dobro. 
 
 Požehnané Vánoce, dobrý a pokoj-
ný nový rok.    

O. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Leden 2015 
 

1.1. Nový rok Slavnost - Matky Boží Panny Marie 1. čtení: Nm 6,22-27 

 Žalm: Žl 67 2. čtení: Gal 4,4-7 Evangelium: Lk 2,16-21 

2.1. 1. čtení: 1Jan 2,22-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,19-28 

3.1. 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,29-34 

4.1. 1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 Žalm: Žl 147 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18  

 Evangelium: Jan 1,1-18 

5.1. 1. čtení: 1Jan 3,11-21 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 1,43-51 

6.1. Tři králové Slavnost Zjevení Páně 1. čtení: Iz 60,1-6 Žalm: Žl 72  

 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 Evangelium: Mt 2,1-12 

7.1. 1. čtení: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Žl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 

8.1. 1. čtení: 1Jan 4,7-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,34-44 

9.1. 1. čtení: 1Jan 4,11-18 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,45-52 

10.1. 1. čtení: 1Jan 4,19-5,4 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 4,14-22a 

11.1. Svátek Křtu Páně 1. čtení: Iz 55,1-11 Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6  

 2. čtení: 1Jan 5,1-9 Evangelium: Mk 1,6b-11 

12.1. 1. čtení: Žid 1,1-6 Žalm: Žl 97 Evangelium: Mk 1,14-20 

13.1. 1. čtení: Žid 2,5-15 Žalm: Žl 8 Evangelium: Mk 1,21b-28 

14.1. 1. čtení: Žid 2,14-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mk 1,29-39 

15.1. 1. čtení: Žid 3,7-14 Žalm: Žl 95 Evangelium: Mk 1,40-45 

16.1. 1. čtení: Žid 4,1-5.11 Žalm: Žl 78 Evangelium: Mk 2,1-12 

17.1. 1. čtení: Žid 4,12-16 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 2,13-17 

18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 1. čtení: 1Sam 3,3b-10.19 

 Žalm: Žl 40(39) 2. čtení: 1Kor 6,13c-15a.17-20 Evangelium: Jan 1,35-42 

19.1. 1. čtení: Žid 5,1-10 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 2,18-22 

20.1. 1. čtení: Žid 6,10-20 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mk 2,23-28 

21.1. 1. čtení: Žid 7,1-3.15-17 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 3,1-6 

22.1. 1. čtení: Žid 7,25-8,6 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 3,7-12 

23.1. 1. čtení: Žid 8,6-13 Žalm: Žl 85 Evangelium: Mk 3,13-19 

24.1. 1. čtení: Žid 9,2-3.11-14 Žalm: Žl 47 Evangelium: Mk 3,20-21 

25.1. 1. čtení: Jon 3,1-5.10 Žalm: Žl 25(24) 2. čtení: 1Kor 7,29-31  

 Evangelium: Mk 1,14-20 

26.1. 1. čtení: Žid 9,15.24-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mk 3,22-30 

27.1. 1. čtení: Žid 10,1-10 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 3,31-35 

28.1. 1. čtení: Žid 10,11-18 Žalm: Žl 110 Evangelium: Mk 4,1-20  

29.1. 1. čtení: Žid 10,19-25 Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 4,21-25 

30.1. 1. čtení: Žid 10,32-39 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mk 4,26-34 

31.1. 1. čtení: Žid 11,1-2.8-19 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mk 4,35-41 

       
        www.katolik.cz 

                

Liturgický kalendář 
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 PROŽILI JSME... 

Taneční víkend na středisku  

Na taneční ví-
kend do DMC 
jsem jel trochu 
s obavami. 
Jednak proto, 
že se cítím líp 
na fotbale než 
při tanci a 

taky jaké to na centru vlastně bude. 
Mě, tancem políbeného jen na povin-
ných tanečních před x lety a několika 
málo plesech, se jala utěšovat partner-
ka Maruška, že to bude v pohodě. A 
bylo. Přijeli jsme trochu později, když 
byl první taneční blok v plném proudu. 
Už první pohled na počet párů mě uklid-
nil, že se moje neznalost kroků ztratí v 
davu a vlastně to není vůbec třeba řešit. 
Ono to nebylo potřeba řešit ještě z 
jednoho důvodu - taneční mistři vše 
vysvětlovali od začátku. Pro nás ne tolik 
známé tance (salsa, tango, blues…) 
hez- ky krůček po krůč-

ku, u známějších 
tanců (valčík, 
waltz, jive…) se 
zaměřili na 
správné držení 
těla a další 

spoustu detailů, které 
dělají tanec hodným i k 
dívání. Tím se mé oba-
vy už definitivně roz-
plynuly a já při delších 
pasážích začal vnímat 
jen partnerku, pohyb, 
rytmus a to, abychom do nikoho nevrá-
želi.  
 Sobota nabídla 6 tanečních hodin + 
soutěž na závěr. Až s podivem to mé 
fotbalem zocelené nohy zvládly s bravu-
rou. Přístup tanečních mistrů mi byl 
velmi sympatický. Nedbali jen na tech-
niku tance, ale věnovali energii tomu, 
aby muži tancovali jako muži, ženy, aby 
se nechaly vést (i když to třeba teď umí 
líp než partner) a celý tanec, aby dával 
jaksi smysl. Ona je to jen zábava. To 
vám pak uběhne čas tak rychle, že už 
zbývá jen poslední hodina výuky a po-
slední učení se tance (blues). Odmítl 
jsem dávat pozor s tím, že když se nau-
čím blues, tak se mi v mozku přehraje 
paměť s tancem, co jsem se naučil na 
začátku víkendu. Ono to, ale vypadalo 
tak jednoduše, že už ho umím.  
 Taneční část víkendu zakončila soutěž a 
po ní prostor k opakování. To, jak byl 
víkend dobře zvládnutý, dosvěd-
čuje fakt, že na závěrečné sklad-
by večera tančily na parketu 
téměř všechny páry, což je po 7
-8 hodinách tance velká poklo-
na organizátorům víkendu.  
   

Staňa 
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Animátorská školka 

Duchovní obnova novojičínského děkanátu 

První víkend ani-
mátorské školky 
proběhl 5. -7. 
prosince. Pro-
gram, do kterého 
se zapojovali 
všichni, byl vyni-
kající. Poznávali 
jsme se navzá-
jem, lidi přibliž-
ně stejného 
věku z různých 

měst v diecézi. Také jsme si povída-
li, o tom, co je to společenství, na 
toto téma byl zaměřen celý víkend. 
Hráli jsme různé hry v místnosti, ale 
i venku. Programem však nebyly jen 
o hrách, ale i katechezi. Mluvili jsme 

také o adventní době, jak by správ-
ně měla vypadat. Týmáci nám poví-
dali, jak se dostali k animátorům a 
seznamovali nás, kdo to animátor 
vlastně je. Večer jsme vždy zakončili 
modlitbou.  
  
  Eliška P. z NJ :)  
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PROŽILI JSME... 

Přijíždím domů z druhého animátor-
ského víkendu a zase si říkám: „To 
nám to ale rychle uteklo.“ V mých 
myšlenkách se začíná odehrávat 
vše, co jsme dělali a já chci zpátky :)  
Vše začalo samozřejmě v pátek a to 
příjezdem do Vsi. Celý víkend byl 
zaměřený na evangelizaci. Večer 
v kruhu přátel jsme si povídali o 
animátorském úkolu (tzn., navštiv 
svého kněze a popovídej si, jak se 
věci mají a nemají ve farnosti) poté 
jsme hráli hru a kolem deváté hodi-
ny jsme se odebrali do kostela na 
modlitbu.  
 Další den začal ranní rozcvičkou, 
jeden z dvojice měl zavázané oči a 
druhý jej navigoval pomocí zvuků 
zvířat. Byla to celkem sranda do té 
doby, než jsem spadla. Dopoledne 
jsme měli přednášku o misích 
v Paraguayi, kterou měl o. Darek, 
který teď dosavadně slouží 
v Krnově. Na odpoledne nám týmák 
Kuba přichystal adrenalinovou hru. 
Chodili jsme po stano-
vištích a u 

každého jsme 
měli za úkol ně-
co jiného. Hra 
byla vymyšlena 
na námět TV 
pořadu, Kdo 
přežije…. Mezi 
úkoly se našlo 
rozdělávání 
ohně, výlov se-
na, sirky atd. V pozdním odpoledni 
jsme se začali chystat na církevní 
silvestr. Polovina z nás jela do Frýd-
ku na SenZaMez a druhá do Těrlicka 
na Vynálezce. Oběma skupinám se 
to hodně líbilo, každý byl nadšený. 
Během večera jsme měli několik 
úkolů, které nebyly žádnou překáž-
kou, i když to tak někdy vypadalo. V 
neděli už jen zbývala mše svatá, 
oběd, hodnocení víkendu, samozře-
jmě, že ještě úklid a rozloučit se se 
Starou Vsí. 
 

Maruška Komárková 

Kurz animátorů II 
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Dne 29. listopadu 2014 se v Těrlicku 
tradičně uskutečnil církevní silvestr 
Karvinského děkanátu, tentokrát na 
téma vynálezci. V 17:30 byl silvestr 
zahájen mší svatou, kterou celebroval 
o. biskup, a pokračovalo se zábavou a 
tanci, mezi kterými se hrály scénky, 
kterým jsme se určitě všichni zasmáli. 
Součástí programu byla také soutěž o 
nejlepší vynález. Nechyběla možnost 
občerstvení se v bufetu, nebo ochutná-
ní guláše. Vydařený večer byl o půlnoci 
zakončený modlitbou. Myslím, že jsme 
si letošní silvestr všichni užili. :-) 

Kája 
 

Jooo, silvestr je 
vždycky fajn. Letos jsem si ho opět 
užila. Ani jsem dokonce neměla mož-
nost si povykládat s kamarády díky 
celovečernímu programu, který byl 
skvěle přípraven :-)! 

Aňuli 
 
Církevní silvestr byl pro mě příjemným 
zpestřením mezi ponurými listopadový-
mi dny. Užil jsem si ho, i když si myslím, 
že ty předchozí byly o maličko lepší. 
Určitě se těším na ten příští. 

Danio 
 
Na silvestru bylo nej, že se tam docela 
hodně tančilo. Bylo tam fajné a levné 
občerstvení, nebyla tam nuda. Líbily se 
mi scénky a celkově byl program fajný. 

Anička 

 
Na letošním silvestru jsme si mohla 
s mnoha dalšími poprvé vyzkoušet služ-
bu v bufetu. Jsem za to opravdu ráda, 
protože setkávání s lidmi u okýnka bylo 
zábavné a spolupráce s kamarády 
v bufetu byla opravdu výborná. 

Betty 

Církevní silvestr  v Těrlicku 
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V letošním roce se uskutečnil další roč-
ník církevního silvestru, Abnormal akti-
vity. 
Na této akci, která se konala koncem 
listopadu v Kravařích, jsme měli pro 
návštěvníky připraven zábavný pro-
gram, hry, tanec, občerstvení a dosta-
tek důvodů k smíchu! 
Připraveny byly jak hry pro jednotlivé 
týmy, tak i pro publikum. Vítězem antic-
kých her se stal 

tým z 
Bohumína 
v čele s o. 
Janem 
Wojasem. 
 
Tématem 
letošního 
ročníku byla anti-
ka, což připomína-
la antická výzdo-
ba, oděvy animá-
torů či některých 
návštěvníků. 
Děkujeme všem, 

kteří se této akce 

zúčastnili! :)  

Anička H. 

Abnormal aktivity ... antika 

 Dny otevřených dveří na středisku 

Jak bylo v minulém čísle Vagonku přislíbe-
no, nabízíme možnost přijet do Staré Vsi 
v datu 9. - 15. březen  a 23. - 29. března 
2015 na dny otevřených dveří. V tom-
to čase prožijete s týmem plný tý-
mácký život a poznáte, co to je byd-
let ve Staré Vsi na středisku pro 

mládež. Zúčastníte se přípravy programu, 
každodenních prací, modliteb i aktivit, které během víkendu nikdy 

nezažijete a dostane se vám konečně odpovědi na otázku: „ Co vlastně 
týmák dělá během týdne?“.  
Datum je předběžné, při změně budete informováni :) Přihlašování na 
staraves@razdva.cz 

Těší se tým DSM 
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Děkanátní setkání bíloveckého děkanátu 6. - 7. 12.  

Jedno z mnoha povedených děkanátek, 
a to v plném slova smyslu. Nikdo si ne-
mohl stěžovat na nudu. Bylo vybráno a 
odhlasováno krásné téma: Narnie.  
Scénky byly výborně promyšleny a dob-
ře nacvičeny. Moc jsme se při nich na-
smáli a hodně nás mrzelo, že je nikdo 
nenatáčel. V příběhu vystupovali tři 
herci. U většiny her se děcka pobavily a 
o workshopech ani nemluvě. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří přiložili na tomto 
děkanátku ruku k dílu, bylo to opravdu 
překrásné. 

Jarda F. 

S animátory 
bíloveckého 
děkanátu 2x 
ročně pořá-
dáme děka-

nátní setkání- adventní a 
letní. Tentokrát jsme vymýšleli program 
na téma Narnie, což mělo velký úspěch. 
Animátoři totiž v tomto stylu nacvičili 
luxusní, vtipné scénky, které doprováze-
ly celý program. Na programu byla na-
příklad bojovka, hra molekuly, rozděle-
ný večerní program podle věku, kdy si 
mladší mohly pohrát se svou kreativitou 
a společně se svou skupinkou a vedou-
cím skupinky nacvičovali scénku na 
téma a žánr, který si vylosovali. Nejvtip-
nější byla nejmladší skupinka, která si 
vylosovala žánr poezie. Bylo obdivuhod-
né a komické zároveň, jaké rýmy vymys-
lely devítileté děti! Starší účastníci měli 
v tuto dobu program z trochu drsnější-
ho, možná až adrenalinového soudku. 
Zavřeli jsme je na 3 hodiny do temné 

místnosti na faře, 
kde měli za úkol 
řešit různé krizo-
vé situace. Tato 
část programu 
měla u účastníků 
největší emocio-
nální odezvu 
většinou v dob-
rém slova smyslu. 

 Na děkanátku nebyla jen sranda, ale i 
duchovní program, ztišení. Velice pěkná 
byla katecheze pro mladší na téma ad-
vent a pro starší, téma modlitba. Spo-
lečně jsme katechezi ukončili adorací, 
kdy byla vystavena monstrance a soška 
Panny Marie, patronky bíloveckých 
animátorů, která s námi jezdí na každou 
akci. Odpoledne byly úspěšné worksho-
py, kdy děti měly možnost naučit se 
základům bojových umění, vyrobit si 
růženec z korálků, náramek či jinou 
drobnost z gumiček, zazpívat si, nebo si 
jen tak malovat a vyrábět z papíru. Po 
večerní modlitbě jsme dětem pustili na 
dobrou noc film Narnie, u kterého pak 
většina účastníku začala pomalu únavou 
usínat. Děkanátko jsme pak v 
neděli 
ukončili 
společnou 
mší sva-
tou pro 
děti i 
rodiče.  

Markét 
M. 
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Zástupci za děkanáty 30. 1. - 31. 1.2015  Stará Ves n/O. 
Setkání zástupců za děkanáty a kaplanů pro mládež ve Staré Vsi.  Víkend 
je pouze pro zástupe za děkanáty.  

Pouť do Taizé   1. - 9. 2.2015    Francie 
Zveme tě na pouť do Taizé ve Francii. Více informací nalezneš na protější 
straně. Stále máme volná místa. 

Večer mladých  21. 1.2015    Ostrava 
Lednový večer mladých je s tématem Hry a hraní. Jako každý měsíc tě 
čeká mše svatá od 18  a pak možnost koupit si něco na zub v našem bufe-
tu a zajít si sv. zpověď nebo duchovní rozhovor. 

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. 

IX. střediskový ples         10.1.2015           ZŠ Stará Ves n/O. 
Hoď se do gala, obuj si lodičky a můžeš vyrazit! Kam? Přece na IX. středis-
kový ples! Začínáme v 19:30 hod.  Těšit se můžeš na spoustu zábavy, tan-
ce, občerstvení a půlnoční překvapení. Také je možnost přespání na stře-
disku. Ozvi se na: stara.ves@razdva.cz. 

Filmový víkend  23. - 25. 1. 2015  Stará Ves n/O. 
Máš tip na dobrý film a nechceš se na něho dívat sám? Tak přijeď k nám, 
do Staré Vsi, a podíváme se na něj spolu! Víkend je určen pro všechny od 
15 let. Filmy sledujeme zásadně s titulkma.  
Hlas se na dcm.doo.cz ve webovém formuláři. 
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KEEP SMILING! 

Cyklista najede na staršího pána. 
“Nemůžeš si dát pozor, pitomče?!” křičí děda. 
“Buďte rád, že mám dneska dovolenou,” odpoví cyklista. 
“Proč?” 
“Obvykle jezdím s buldozerem.“ 

"Chlapečku, nevyplazuj na mě ten jazyk nebo budeš nemocný." 
"A co by mi jako bylo?" 
"Budeš mít otřes mozku, přeraženou čelist a rozbitý nos!!  

 Príde malý chlapec do baru a čašník sa ho pýta:  
"Čo si dáš?"  
"Dve deci bieleho..."  
"A čo takto džús, ten by ti nestačil?"  
"Stačil, ale na džús mi chýba päť korún!"   

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a povídá: 
"Tati, dal jsem dva góly!!!" 
"A jak to dopadlo?" 
"1:1"  

http://www.ck-vikend.cz/index-turisticky-poznavaci-zajezd.php?AKCE=zajezdy&KOD=cykloturistika-poznani
http://www.intact.cz/reference?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt

