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Milí přátelé, 
 
„Jsi stvořen Bohem a 
pro Boha. Dokud to 
nepochopíš, život ti 
nebude dávat smy-
sl.“ (Rick Warrnen).  
Tento výrok uvádím na 
začátek nového roku. 
Vstupujeme do další 
etapy života osobního i 
společného. Co bude, 
nevíme. Za to co bylo, 
je potřeba poděkovat a 
odevzdat to, popřípadě usmířit 
špatné s Bohem. Co je důležité, je 
aktuálnost. To, že jsem. Jsem stvo-
řen a poznávám smysl svého stvoře-
ní. 
Vím, že mládí má různé momenty: 
horlivost, nadšení, těžkosti se se-
bepřijetím. Ať prožíváš cokoliv, vždy 
si uvědom, že jsi stvořen Bohem, 
pro Boha. On, náš dobrý Bůh, nás 
stvořil jakou součást stvořeného. Po 
stvoření řádů živočichů, rostlin, 
stvořil člověka. Říká: utvořme člově-
ka. Co je tím myšleno, utvořme? Ptá 
se světa zvířat, sám sebe, nebo ko-

ho? Zde můžeme na-
hlédnout na ono krás-
né vztahové tajemství. 
Jsme stvoření jako 
muž a žena, ve vztahu 
ke stvořiteli.  
On nás zve ke sdílení 
života s ním a mezi 
sebou. Jsme stvoření 
jim pro něho. Není 
snadné to vždy obe-
jmout. Máme na to 
celý život, kdy pozná-
váme smysl a naplnění 

našeho života. Je potřebné si tyto 
otázky říci a najít ve svém životě na 
ně odpověď. Když už vím, poznal 
jsem záměr Božího plánu, tak jed-
nou za čas si připomenout, potvrdit, 
smysl a naplnění svého života.  
 
Vyprošuji Vám radostné poznávání 
smyslu a naplnění života každého 
z vás. Je dobře a správné, když ví-
me, proč jsme zde. Co máme dělat. 
Vím kde a s kým kráčím. Vždy když 
více poznáváme Boha, tak více po-
znávám sebe. Cesty jsou dvě: první, 
sám ve svém srdci s Bohem. Druhá 
ve společenství s lidmi okolo mě. Ať 
se ti obě cesty prolínají a navzájem 
obohacují. 
 
Požehnaný každý den v novém ro-
ce.  
 

O. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Únor 2015 
 

1.2.  1. čtení: Dt 18,15-20 Žalm: Žl 95(94) 2. čtení: 1Kor 7,32-35 
 Evangelium: Mk 1,21-28 
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm:  
 Žl 24(23) 2. čtení: Žid 2,14-18 Evangelium: Lk 2,22-40 
3.2. 1. čtení: Zid 12,1-4 Žalm: Žl 22 Evangelium: Mk 5,21-43 
4.2. 1. čtení: Zid 12,4-7.11-15 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 6,1-6 
5.2. 1. čtení: Zid 12,18-19.21-24 Žalm: Žl 48 Evangelium: Mk 6,7-13 
6.2. 1. čtení: Zid 13,1-8 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mk 6,14-29 
7.2. 1. čtení: Zid 13,15-17.20-21 Žalm: Žl 23 Evangelium: Mk 6,30-34 
8.2. 1. čtení: Job 7,1-4.6-7 Žalm: Žl 147(148) 2. čtení: 1Kor 9,16-19.22-23 
 Evangelium: Mk 1,29-39 
9.2. 1. čtení: Gn 1,1-19 Žalm: Žl 104 Evangelium: Mk 6,53-56 
10.2. 1. čtení: Gn 1,20-2,4a Žalm: Žl 8 Evangelium: Mk 7,1-13 
11.2. 1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17 Žalm: Žl 104 Evangelium: Mk 7,14-23 
12.2. 1. čtení: Gn 2,18-25 Žalm: Žl 128 Evangelium: Mk 7,24-30 
13.2. 1. čtení: Gn 3,1-8 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 7,31-37 
14.2. 1. čtení: Gn 3,9-24 Žalm: Žl 90 Evangelium: Mk 8,1-10 
15.2. 1. čtení: Lv 13,1-2.45-46 Žalm: Žl 32(31),1-2.5.11  
 2. čtení: 1Kor 10,31-11,1 Evangelium: Mk 1,40-45 
16.2. 1. čtení: Gn 4,1-15.25 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 8,11-13 
17.2. 1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10 Žalm: Žl 29 Evangelium: Mk 8,14-21 
18.2. popeleční středa 1. čtení: Jl 2,12-18 Žalm:   
 Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17 2. čtení: 2Kor 5,20-6,2  
 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
19.2. 1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 9,22-25 
20.2. 1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 9,14-15 
21.2. 1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 5,27-32 
22.2. 1. čtení: Gn 9,8-15 Žalm: Žl 25(24) 2. čtení: 1Petr 3,18-22  
 Evangelium: Mk 1,12-15 
23.2. 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 25,31-46 
24.2. 1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,7-15 
25.2. 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 11,29-32 
26.2. 1. čtení: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh Žalm: Žl 138 Evangelium: Mt 7,7-12 
27.2. 1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Žl 130 Evangelium: Mt 5,20-26 
28.2. 1. čtení: Dt 26,16-19 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,43-48 

       
        www.katolik.cz 

                

Liturgický kalendář 
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Nová týmačka Anna Kučerková 

Kdy a kde jsi se narodila? 
-      26. 7. 1993, Vítkov 
Kde jsi vyrůstala a kde 
studovala? 
-      jsem z Klokočova a 
studovala jsem v Přerově 
a chvilku v Opavě 
Čím jsi chtěla být jako 
malá a do jaké míry se ti 
to splnilo? 
-      Chtěla jsem být do-
spělá...:-) 
Co tě přivedlo do 

Vsi? 
Jak dlouho tu 
už pracuješ? 
-      Do Vsi mě 
přivedl o. Ka-
mil, jsem tu od 
26.8.2014 a 
zatím do teď 
 
 
 
 

Co pro tebe prá-
ce v týmu zna-
mená? Co máš 
v týmu na starosti? 
-      Práce v týmu pro mě znamená 
moc…nové zkušenosti, spoustu legrace, 
čas se super lidmi. Na starosti mám 
knihovnu, nějaký ten úklid a žehlení, 
vlastně všechno co se týče praní. A 
samozřejmě, že se podílím na přípravě 
akcí… 
Na jakou střediskovou akci se ob-
vykle nejvíc těšíš, na co bys někoho 

rád pozval? 
-      Mám ráda spousty lidí … takže 
diecézní setkání mládeže 
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Poděl se 
s námi o příhodu z týmu, na 

kterou určitě nikdy nezapomeneš. 
-      Sice jsem tu krátce, ale těch příhod 
je spousta… například převrhnutí na 
lodi s Kamilem nebo návštěva hradu 
Kost (výsernice) no a jasně že zabijač-
ka :D 

 
 

Jaké jsou tvé záliby? 
-      Ráda čtu a žehlím 
Co je tvým životním snem, co tvým 
životním zážitkem? 
-      Můj životní sen je dostat se na 
Aljašku a zážitků je spousta 
A teď krátké dotazníkové odpovědi… 
-      oblíbená barva: černá 
-      oblíbené jídlo: všechno co se řadí 
mezi zeleninu 
-      oblíbená kniha: tak těch je moc 
-      oblíbený film: Mravnost nade 

vše… a taky filmy 
s Trojanem 
-      oblíbená 
hudba: ruský rap 
-      oblíbený 
světec: Jan XXIII. 
-      oblíbená 
osobnost: Louis 
de Funes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co o ní říkají ostatní týmáci: 
- citlivá, smích, rozesmívající, sdílná, 
neustále vysmátá, Pššššt! 
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PROŽILI JSME... 

Den předcházející předpo-

slednímu dni loňského 

roku jsem si musel trochu 

přivstat a stejně jako ně-

kolik dalších lidí z naší 

diecéze jsem už před půl 

sedmou ráno byl na svi-

novském nádraží, odkud 

jsme vyráželi do Prahy. 

Naše hlavní město totiž na 

přelomu loňského a letoš-

ního roku hostilo setkání 

mladých lidí pořádané 

každoročně v některém 

z evropských měst komu-

nitou bratří z Taizé. V nádražní hale 

jsme si krátce vyměnili zážitky 

z uplynulých svátků a už byl čas přesu-

nout se na nástupiště, odkud jsme již 

zanedlouho odjížděli žlutým vlakem 

nejmenované společnosti. Cesta byla 

sice daleká, ale uběhla rychleji, než 

jsme se stačili vzájemně navštívit se 

všemi známými v různých částech vlaku 

a tak jsme krátce po desáté stanuli na 

nástupišti pražského nádraží. Ihned po 

příjezdu 

jsme vyrazili 

na arcibis-

kupské gym-

názium, kde 

probíhala 

registrace, 

povinné 

školení, 

agitace na veřejně pro-

spěšné práce (vedení 

diskuzních skupin, ukazo-

vání vstupu do metra, 

zakazování vstupu do 

metra, apod.), zaplacení 

účastnického příspěvku a 

rozdání jízdních dokladů, 

map, informačních prů-

vodců a osobních infor-

mačních archů, tzv. itine-

rarií. Po úspěšném zvlád-

nutí tohoto více než hodi-

nového registračního 

procesu jsme se vydali na 

cestu do své hostitelské farnosti, kde 

jsme museli registrační formality absol-

vovat znova. Jen co jsme se ubytovali, 

museli jsme se vydat na téměř hodino-

vou cestu do Letňan, kde probíhala 

večerní modlitba. Když jsme na zastávce 

Letňany vystoupili z metra, poprvé jsme 

poznali, co je to dav lidí, vyzvedli jsme si 

na výdejním místě tašku s jídlem na 

další den a odebrali se do haly, která 

nám byla určena pro modlitbu na daný 

Dny důvěry Taizé v Praze 
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Večerní modlitby probíhaly současně 
v několika halách Letňanského výstaviš-
tě. Dominantním dekorativním prvkem 
v těchto halách byly grafiky českého 
grafika Bohuslava Reyneka umístěné 
v přední části hal. Po skončení modlitby 
bylo nutné opět absolvovat cestu 
k metru v nelítostném davu. Pořadatelé 
se sice snažili dav usměrňovat, ale proti 
tolika tisícům lidí byli bezmocní. O svůj 
život se pak nejvíce museli obávat pořa-
datelé u vstupu do metra s cedulí 
s nápisem „The train is full. Wait a mi-
nute!“ V úterý a ve středu byl program 
podobný. Ráno byla modlitba ve far-
nostech, následována katechezí a dis-
kuzí ve skupinkách. V poledne byla 
modlitba v několika kostelích v centru 
Prahy. Odpoledne pak byla možnost 
navštívit některý z nabízených worksho-
pů a večer opět společná modlitba 
v Letňanech. Přestože se setkání konalo 
v naší rodné zemi člověk si zde vůbec  
nepřipadal jako doma, neboť častěji než 
čeština se odevšad ozývala angličtina, 
polština, němčina, pražský dialekt (s 
typickými tvrdými adjektivy mužského 
rodu zakončenými koncovkou – ej) a 
další cizí řeči. Na silvestra hodinu před 

půlnocí byla ve farnostech modlitba za 
mír. Po ní následoval tzv. festival náro-
dů, což byl zábavní program, při kterém 
měl každý národ za úkol představit, co 
je pro něj typické. Na Nový rok ráno 
byla ve všech farnostech mše sv. a ná-
sledoval slavnostní oběd v hostitelských 
rodinách. Odpoledne se konalo setkání 
národů. Na setkání Čechů řekl pár slov 
bratr Wojtek z Taizé, ale zazněly také 
svědectví jak pořadatelů, tak i účastníků 
a k nadšení nás všech bylo oznámeno 
konání dnů důvěry letos v listopadu 
v Ostravě. Večer jsme se přesunuli na 
Pražský hrad, a tak jsme v 6 hodin večer 
byli jen kilometr a půl od velkolepého 
pražského ohňostroje, z kterého jsme 
však nic neviděli, protože nám ve výhle-
du bránil jeden obrovský středověký 
barák. Vyvrcholením celého setkání 
byla večerní slavnost světla, která pro 
Čechy probíhala v katedrále svatých 
Víta, Václava a Vojtěcha. V pátek ráno 
nezbývalo již nic, než se sbalit a vydat 
se na cestu na vlak. Přestože jsme byli 
všichni velmi unavení, musím říct, že to 
byly hezké dny plné neopakovatelných 
zážitků.  

Vojta 
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IX. Střediskový ples 

Jako už každý rok se tento střediskový ples odehrával na základní škole 
ve Staré Vsi. Každý děkanát měl rozdělenou nějakou práci, takže o jídlo, 
pití, zábavu, krásnou výzdobu a skvělou moderaci bylo postaráno.  

Nechyběla ani scénka místních farníků o 
zlobivých kůzlátkách, a také jsme zjistili, 
jaké sny mívají týmáci, o. Jan a o. Kamil. 
Tuto scénku si pro nás připravili oni sami.  
Kapela byla skvělá a každý si určitě přišel 
na svoje. Za sebe musím říct, že ples sem 
si naprosto užila! Doufám, že se všichni 
uvidíme zase za rok, 9. ledna 2016!  

Betty 
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Kříž SDM v Ostravě 

Dne 8. prosince 2014 dorazil Křiž 
světových dnů mládeže do Ostravy. 
Kříž, který před 30 lety svěřil Jan 
Pavel II. mládeži celého světa, aby ji 
sjednocoval a vedl k modlitbě, do-
cestoval až na Biskupské gymnázi-

um.  
Jeho přítomnost dala studentům, 
profesorům, ale i široké veřejnosti 
možnost, stát se součásti jeho cesty 
a připojit se k společné modlitbě. 
Proto se skupinka mladých lidi roz-
hodla využít této možnosti. Vzala 

tento 40 kg 
vážící kříž a v 
duchu křížové 
cesty donesla 
tento kříž do 
Salesiánského 

kostela Dona 
Bosca, kde na něj 
čekalo mnoho dal-
ších lidi.  
Přítomnost tohoto 
kříže, který je a 
bude symbolem 

modlitby, nám dala možnost připo-
jit se do zástupu mladých křesťanů, 
které tento křiž, navštívil, spojit se s 
nimi v modlitbě a také mož-
nost si uvědomit, 
že na světě nejs-
me sami, že je nás 
tu hodně!!! A 
také to, že by-
chom měli žít 
jeden pro dru-
hého! 
 
Lucie Curylová  
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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.  

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 odkou-
kat.  Vděčni ti budou nejen účastníci, ale i týmáci za pomoc. 

Animátoři I/3  duchovní obnova 13. – 15. 2. 2015  Frýdlant 
Animátoři II./3 duchovní obnova 20. - 22. 2.2015  Pstruží 
Setkání animátorů bude mít pro tentokrát jinou podobu a to podobu du-
chovní obnovy. Mladí se sejdou, aby načerpali a obnovili své duchovní 
síly. Čeká je jistě nejen duchovní program. 

Tajemství vztahů  27. 2. - 1. 3.2015  Stará Ves n/O. 
Katecheze, hry, svědectví a spoustu informacích o vztazích a jak se s nimi 
vyrovnat a poprat. To vše čeká na mladé do 15 —20 let na DSM ve Staré 
Vsi. Jako obvykle je začátek v 19hodin  

Postní noční bdění  6. 3.2015   Frýdlant n/O. 
Noční bdění se zamyšlením pro postní dobu. Využijte nabídky setkání se s 
přáteli, ale i Kristem skrze katechezi, možnost zpovědi a nebo duchovního 
rozhovoru. 
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KEEP SMILING! 

Všichni mí drazí, jak člověk stárne, život je čím dál lepší. Když jsem se 
onehdá stavil v kavárně na šálek kávy, začalo mi najednou hučet v útro-
bách a já jsem si uvědomil, že si naléhavě potřebuji uprdnout. Místnost 
byla plná lidí, ale hudba hrála velmi hlasitě. Abych se neztrapnil, prděl 
jsem podle rytmu hudby. Po pár skladbách jsem se začal cítit mnohem 
lépe. Když jsem dopil svou kávu, zpozoroval jsem, že se na mě všichni v 
místnosti dívají. V tom okamžiku jsem si uvědomil že mám v uších sluchát-
ka a poslouchám hudbu ze svého smartphonu. Takové věci se bohužel 
stávají, když staří lidé začnou používat moderní technologii.  

 Sedí mladík v autobuse a u něj stojí nevrlá důchodkyně. Stojí tam už dost 
dlouho a ráda by si sedla, tak se mladíka ptá: 
„Chlapče, ještě je to daleko na konečnou?“ 
„Ale jo babi, velmi daleko. Ještě se dost nastojíte!“  

 Vnouček se ptá babičky jedoucí na kole: "Babi, kam jedeš?"  
"Na hřbitov, chlapče."  
"A kdo doveze zpátky kolo?"  


