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Milí přátelé, 
 
Posilněte svá srdce - 
výzva papeže Františ-
ka k postní době. Moc 
doporučuji k přečtení 
a k rozjímání. Na 
stránkách DSM či ra-
dia Vaticana.  
Každý potřebujeme 
posílit, být silní vůči 
pokušení zlému, být 
silní v boji se zdravím, být silní 
v lidském těle. Nadarmo se neříká: 
„ve zdravém těle zdravý duch.“ Lid-
ská těla zvládnou nemálo. Často je 
přepínáme a to je špatné. Signály 
jsou: nespavost, bolí v zádech, ne-
vyrovnanost. Tělesná schránka je 
nositelem duše. Proto je důležité 
usilovat, posilovat svůj život.  
Najdi si čas a dobře se vyspi. Ne 
jednou, ale pravidelně dodržuj 7,5 
hod spánku. Nezapomínej na dobrý 
sport, kulturu a činnost, která zu-
šlechťuje lidská těla. Práce, to není 
dřina. Proces, kdy naše těla dostá-
vají zabrat, ale 
sílí schopnost být 
vnímavý, ohledu-
plný. Lenost a 
zahálka je základ 
všech hříchů. 
Toho se varuj. 
Naše srdce touží 
být šťastné. Duše 
touží žít v Bohu. 

To je proces modlit-
by. Rád vstupuj pravi-
delně alespoň 10-15 
minut do modlitby. 
Příklad:  
Spočti si, kolik času 
koukáš do monitoru, 
telefonu a dalších 
nosičů... V porovnání 
času pro Boha. Spočiň 
chvíli v koutku svého 
pokojíčku v srdci 

s Bohem. 
Půst – zdraví těla, cvičení vůle, dob-
rá práce na sobě. Modlitba – rozho-
vor s Bohem, přátelství, které nemá 
konce. Poslední věc? Almužna – 
prostor, kdy chci pomoci druhým. 
Zříci se svého ve prospěch druhého. 
Ať je to koruna, čas na návštěvu, 
pomoc materiální, vždy to stojí za 
to.  
Vstoupili jsme do času obnovy sebe, 
našich rodin, našeho společenství, 
celé církve. Přeji požehnanou dobu 
postní. Odplata je to, že jsme svá 
postní předsevzetí nezabalili na 

začátku, ale den 
co den znova a 
znova konali 
skutky pokání: 
půst, modlitba, 
almužna. 
 
Ať vám Pán žeh-
ná a P.M. chrání.  

o. Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

Březen 2015 
1.3. 1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 Žalm: Žl 116(115)2. čtení: Řím 8,31b-34 
Evangelium: Mk 9,2-10 
2.3. 1. čtení: Dan 9,4b-10 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 6,36-38 
3.3. 1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 23,1-12 
4.3. 1. čtení: Jer 18,18-20 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 20,17-28 
5.3. 1. čtení: Jer 17,5-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 16,19-31  
6.3. 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 Žalm: Žl 105  
 Evangelium: Mt 21,33-43.45-46 
7.3. 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Žl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
8.3. 1. čtení: Ex 20,1-17 Žalm: Žl 19(18) 2. čtení: 1Kor 1,22-25  
 Evangelium: Jan 2,13-25 
9.3. 1. čtení: 2Kral 5,1-15a Žalm: Žl 42 Evangelium: Lk 4,24-30 
10.3. 1. čtení: Dan 3,25.34-43 Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 18,21-35 
11.3. 1. čtení: Dt 4,1.5-9 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 5,17-19 
12.3. 1. čtení: Jer 7,23-28 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 11,14-23 
13.3. 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34 
14.3. 1. čtení: Oz 6,1-6 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 18,9-14 
15.3. 1. čtení: 2Kron 36,14-16.19-23 Žalm: Žl 137(136) 2. čtení: Ef 2,4-10  
 Evangelium: Jan 3,14-21 
16.3. 1. čtení: Iz 65,17-21 Žalm: Žl 30 Evangelium: Jan 4,43-54 
17.3. 1. čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16 
18.3. 1. čtení: Iz 49,8-15 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 5,17-30 
19.3. 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm: Žl 89(88) 2. čtení: Řím 4,13.16-18.22  
 Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a 
20.3. 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30 
21.3. 1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Žl 7 Evangelium: Jan 7,40-53 
22.3. 1. čtení: Jer 31,31-34 Žalm: Žl 51(50) 2. čtení: Žid 5,7-9  
 Evangelium: Jan 12,20-33 
23.3. 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Žalm: Žl 23 Evangelium: Jan 8,1-11 
24.3. 1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Žl 102 Evangelium: Jan 8,21-30 
25.3. Slavnost Zvěstování Páně 1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 40(39)  
 2. čtení: Žid 10,4-10 Evangelium: Lk 1,26-38 
26.3. 1. čtení: Gn 17,3-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Jan 8,51-59 
27.3. 1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Jan 10,31-42 
28.3. 1. čtení: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56 
29.3. 1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Žl 22(21) 2. čtení: Flp 2,6-11  
 Evangelium: Mk 14,1-15,47 
30.3. 1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 12,1-11 
31.3. 1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 
 

www.katolik.cz 
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Nový pracovník na DCM - Jordy - Tomáš Kubela 

Kdy a kde jsi se narodil/a? 

-      Narodil jsem se v Opavě v době 

minulého režimu. 

Kde jsi vyrůstal a kde stu-

doval? 

-      Vy-

růstal 

jsem 

doma 

a 

stu-

doval jsem ve 

škole. 

Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké 

míry se ti to splnilo? 

-      chtěl jsem umět pracovat s dřevem, 

což se, jak by někteří řekli, částečně 

splnilo 

Co tě přivedlo do Vsi (na DCM)? Jak 

dlouho tu už pracuješ? 

-      Na DCM mě přivedly mé nohy a pak 

především o. Kamil, díky tomu že mi 

tuto práci nabídnul. 

Co pro tebe práce 

v týmu (na DCM) 

znamená? Co máš 

v týmu na staros-

ti? 

-      Práce na 

DCM pro mě 

znamená hod-

ně. Můžu po-

moct v diecézi 

mladým, sice 

ve srovnání se 

St. Vsí je ta pomoc jiná, ale 

myslím si, že také potřebná. Mám na 

starosti večery mladých, velkou část 

komunikace se zástupci a kaplany, tvor-

bu Vagonku a plakátů, vypisování poža-

davků na granty a dotace, diecézko a 

papírování kolem. 

Na jakou střediskovou/diecézní akci se 

obvykle nejvíc těšíš, 

 na co bys někoho rád pozval? 

-      Rád bych pozval na animátorskou 

školu. Je to akce konaná poprvé a je to 

taková předpříprava na animátorský 

kurz. 

-      Těším se na únorovou pouť do Tai-

zé a diecézko, tentokráte v Místku 

(2015) 
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 Jaké jsou tvé záliby? 

-      skauting, geoca-

ching, ježdění na 

kole, turistika a 

sbírání turistických 

vizitek (což vyvola-

lo sázku mezi Ku-

bou a Kačou – 

zeptejte se jich 

na to :-)) 

Co je tvým ži-

votním snem, co 

tvým životním zážitkem? 

-      Zážitkem určitě WYD v Madridu. Ta 

obrovská masa lidí, kterou spojovalo 

jedno. Kristus. 

-      Snem? Snad někdy v budoucnu 

založit skautské středisko. 

A teď krátké dotazníkové odpovědi… 

-      oblíbená barva: Modrá 

-      oblíbené jídlo: řízek s bramborem 

-   oblíbená kniha: Hobit, Pán Prstenů, 

Letopisy Narnie, Den pro šakala, Sága 

Zaklínač, Detektivky Agathy 

Christie, Knihy Vlastimila Vondrušky, 

Jméno růže, Hra o trůny, De-

tektivka Stiega 

Larssona, Satur-

nin, Povídky Šim-

ka a Grosmana, 

Knihy Roberta 

Fulghuma … je 

toho mnohem 

víc 

 

-      oblíbený 

film: Forest 

Gump, Zá-

věť 

(Kusturica), Až vyjde 

měsíc, Pelíšky, Vykoupení z věznice 

Shawshank, Muž z Acapulca, Nedotknu-

telní, Dvanáct rozhněvaných mužů, 

Princezna Mononoke, Black Books, IT 

Crowd, Hallo Hallo, Sherlock, 

-      oblíbená hudba: Nohavica, Cold-

play, Boban Markovic Orkestar, nemám 

úplně vyhraněný styl a měním to 

často podle nálady 

-      oblíbený světec: sv. Jiří 

-      oblíbená osobnost: Max Kašpa-

rů 

Co o něm říkají kolegové: 

- vnímavý, pták uličník a kojot Vil-

da, loď Jane, prajzak, Buď připra-

ven!, bez GPS ztracený... 
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PROŽILI JSME... 

Jak jsem prožila týden v Taizé? 
Když jsme přijeli do Taizé, nadechla 

jsem se 
zhluboka 
svěžího 
vzduchu 
a roz-
hlídla se 
kolem. 
Nikde 

nikdo, všude ticho a klid. Působilo 
to tak mírumilovným dojmem. Pak 
jsme vstoupili do místnosti, kde 
bylo spoustu lidí, cizinec vedle cizin-
ce, a i já jsem byla cizincem. Všichni 
si povídali. Cítila jsem se jak 
v Babylóně, kde Bůh zmátl lidem 
jazyky. Nerozuměla jsem ani slovo. 
Když jsem ale prožila první modlit-
bu, viděla jsem jak nás víra spojuje 
v jedno. A pak už jsem si v průběhu 
týdne dokázala po-

rozumět 
s kýmkoliv, každý byl vstřícný, milý, 
upřímný. Byly tam lidé ze všech 
koutů světa a přijali mě mezi sebe. 

Vyprávěli jsme si navzájem své ži-
votní příběhy, hledali odpověď na 
smysl života, společně se smáli, 
pomáhali si a modlili se. Můj první 
dojem byl správný, to místo je celé 
mírumilovné. Po dlouhé době jsem 
se dokázala ztišit v duši a najít si čas 
říct Bohu, že jsem 
mu za 
všech-
no 
vděčná. 
Některé 
okamži-
ky tam 
byly 
opravdu silné. Když 
jsme všichni společně zpívali, když 
mě někdo objal, když jsem mohla 
darovat úsměv úplně každému.. 
bylo to krásné. Jsem moc ráda, že 
jsem tam jela a chci poděkovat li-
dem, se kterými jsem jela, protože 
jsou všichni báječní.  

Magda 

Pouť mladých do Taizé  
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Jak je každým rokem v rámci animátorů 
zvykem, je jeden víkend zaměřený na 
prohloubení vztahu s pánem Bohem, 
ujasnění si různých životních otázek a 
hlavně načerpání duchovních sil. Ne 
jinak tomu bylo v případě nás – animáto-
rů I. 
Srdečné přivítání týmáků a radostné 

pozdravy od spoluanimátorů se nesly již 

od odpoledne až do devatenácté hodiny, 

kdy jsme povečeřeli. Následovalo krátké 

představení o. Aleše, který nás touto 

duchovní obnovou provázel. Bylo nám 

sděleno, že nedílnou součást duchovní 

obnovy bude silentium, tedy udržování 

tichosti - mlčení. Jak jsme si mohli poz-

ději ověřit, pomohlo nám k rozjímání 

nad katechezemi a Božím slovem, ale 

také k rozpoznání vnitřních otázek a 

uvědomění si důležitých věcí. Ústředním 

tématem naší duchovní obnovy byla 

plavba na lodi duchovního života. Na 

toto téma jsme ve zbytku večera naváza-

li katechezí o modlitbě. Do sobotního 

rána jsme vkročili společnou modlitbou 

ranních chval, po které následovalo také 

posilnění těla báječnou snídaní. Na pro-

gramu sobotního dopoledne nesmělo 

chybět vyrábění, při kterém jsme si nále-

žitě užili možnost mluvit :-) Jak bychom 

měli číst Písmo svaté jsme si uvědomili 

při druhé katechezi. Po společném 

„tichém“ obědě nás čekala trocha odpo-

činku a odpoledne se neslo v duchu svá-

tosti smíření. Mnoho z nás využilo mož-

nost ve vyhrazeném čase přijmou svatou 

zpověď či si s kněžími promluvit v du-

chovním rozhovoru. Byla pro nás také 

připravena cesta, na niž jsme se zamýšle-

li nad jednotlivými přikázáními desatera. 

Den jsme zakončili společnou mší sva-

tou. K večeru se s námi o své historky 

podělil o. Aleš a ochotně odpovídal také 

na naše dotazy. Celou noc byl s námi 

přítomen Ježíš, kterého jsme postupně 

při celonoční adoraci navštěvovali. Ne-

dělní program nám kromě snídaně zpří-

jemnila katecheze o Eucharistii, která 

nám pomohla k uvědomění si, jak bez-

myšlenkovitě často Eucharistii přijímá-

me. Velkým obohacení pro nás byla ko-

mentovaná mše svatá, která nám ještě 

dokonaleji odkryla bohatost a velikost 

slavení Kristovy oběti. Po úklidu jsme se 

občerstvili velmi chutným obědem a 

bylo zde loučení. Z duchovní obnovy 

jsme odjížděli plni nadšení a ochoty mě-

nit sebe i svět kolem nás. 

Chtěl bych ještě jednou jménem všech 

animátorů poděkovat za krásnou du-

chovní obnovu všem, kteří se na její 

realizaci podíleli, zvláště 

o. Alešovi, týmákům, otci 

Janovi a slečně kuchařce. 

Matouš S. 

Duchovní obnova - animátoři I. 
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Filmový víkend 
Původně jsem vůbec nechtěla jet, 
nejsem žádný filmový fanoušek, jeden 
film za měsíc je na mě moc, a teď jsem 
se měla na filmy dívat celý víkend? 
Nicméně, moje skvělé kamarádky mi 
oznámily, že prostě jedu, takže mi 
nezbývalo nic, než zrušit divadlo, které 
jsem měla navštívit v pátek večer (prý 
stejně nebylo nic moc), sbalit se a 
v pátek 23. 1.  vyrazit na nejkrásnější 
místo v republice, do Staré Vsi nad 
Ondřejnicí. Kamarádka, která mě nejví-
ce přemlouvala, nakonec nedorazila, 
ale za pár minut jsem na ni úplně za-
pomněla, protože přijela spousta ji-
ných, vtipných a skvělých lidí. Po veče-
ři jsme zahráli seznamovací hru, ve 
které jsme se dozvěděli spoustu zají-
mavostí o pohádkových hrdinech a pak 
následovala modlitba, ze které bych 
zmínila retro píseň o. Kamila: Divné to 
věci z Hosany, nic podobného jsem 
v životě neslyšela a upřímně mě to 
rozesmálo. Možná měla navodit atmo-
sféru pro Pojistku smrti, náš první film. 
Nikdy bych si nepomyslela, že černobí-
lé filmy můžou být tak napínavé a 
dobré. Celou dobu jsem nervózně 
přežvykovala výborný popcorn a čeka-
la, kdo ještě umře… Jako jemná dívka 

jsem ocenila, že přes 
četná úmrtí ve filmu 
nebyla jediná krvavá 
scéna. Těch jsem si ale 
užila docela hned dru-
hý den dopoledne, kdy 
jsme shlédli dánskou 
černou komedii,  Ada-
mova jablka. Tento 
film byl asi jeden 

z nejlepších, které jsem kdy viděla, 
protože spojoval komické scény 
s krutou realitou a biblickým podtex-
tem.  Následo-
val oběd, po 
kterém jsme 
se těšili na 
zasloužený 
odpočinek, 
ale protože 
odpolední 
host nemohl 
dorazit a 
ještě k tomu 
někdo za-
slechl, že je 
mezi námi 
spousta 
skrytých 
talentů, ani 
jsme se nenadáli a už jsme točili svůj 
vlastní film s názvem Smrtelná pojist-
ka. Podle mě to bylo dokonalé, hvězd-
né obsazení, zkušení kameramani a 
perfektní hudba. Abychom jenom 
nepracovali, zahráli jsme si pár her a 
pustili „odpočinkový film“ – Na hraně 
zítřka. Brzy jsem pochopila, proč tak 
velkolepé duševní přípravy, večerní 
film, Kapitán Phillips, vyžadoval oprav-
du hodně dobrý psychický stav. Byla 
jsem napjatá od začátku do konce a 
zároveň jsem se vzdávala svých před-
stav o dokonalém světě, kde jsou 
všichni hodní. To se potvrdilo i později 
v noci, protože bylo nutné vyjádřit 
radost z čerstvě napadnutého sněhu. 
Boj byl opravdu zákeřný, každý byl 
nevypočitatelný a na konci pořádně 
mokrý.  
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 Přes noc ale oblečení 
uschlo, takže jsme ráno 
byli připraveni na druhé 
kolo a den jsme zahájili 
zimními radovánkami 
na hřišti.  Po obědě 
nastala nejhorší chvíle – 
čas loučení, který nikdo 
nemá rád, ale statečně 
jsme utřeli slzy a vydali 
se na autobus. Cestou 
domů jsme diskutovali o všech shlédnu-
tých filmech a není se čemu divit, byly 
to filmy, které nás donutily přemýšlet o 
našich prioritách, našem okolí a o na-
šem životě, všedním i duchovním, a to 
je hodně důležité. Celý víkend byl úžas-

ný, od začátku až do konce, kdo znáte 
Ves, dokážete si to představit a kdo ne, 
tak tam určitě jeďte, opravdu to stojí za 
to. 

Anička 

Připomínáme: Dny otevřených dveří na středisku 
Ve dnech 9. - 15. březen  a 23. - 29. března 2015 je možno přijet do Staré 
Vsi a pobýt tento čas s týmáky, zapojit se do programu, zjistit jaké to je ve 
Vsi mimo víkendové akce. Budete mít možnost duchovního rozhovoru, 
pomoci s prací, ale také zažití užšího společenství a modlitby. Přihlašování 
na stara.ves@razdva.cz     Tým DSM 

Nabídka 
 
Možnost pozvat si někoho z týmáků do spolča -  
na popovídání, nebo po domluvě i na určité téma. 
Ozvat se můžete s požadavky na o. Kamila ( 731625717) 
nebo Jordyho (605 830 898)  
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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. 

Tajemství vztahů  27. 2. - 1. 3.2015  Stará Ves n/O. 
Katecheze, hry, svědectví a spoustu informací 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 19 hodin  

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 anebo duchovního 
rozhovoru. 

Animátoři III. + IV.  6. - 8. 3. 2015  Stará Ves n/O. 
Setkání mezi animátory, kteří mají již základní kurz vychozený, proběhne  
ve Staré Vsi. Začneme v 19 hodin společnou večeří a následovat bude 
nabitý program a možnost si také popovídat s přáteli, s kterými jste strá-
vili 2 roky kurzu. 

BISCUP - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 20. 3. - 21. 3. 2015 MÍSTEK 
Více informací na plakátě vlevo a nebo na dcm.doo.cz 
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KEEP SMILING! 

Profesor matematiky navštíví jednoho večera kamaráda lékaře. Společně 
posedí, pohovoří, popijí dobrého vínka. Při loučení po dvou hodinách se 
doktor ptá: „A jak se daří milostivé paní?“ 
Matematik na to: „Vždyť kvůli tomu jsem přišel! Chudák, leží 
tam doma na koberci a chroptí!“  

Obhájce přijde do vazby za obviněným, položí spisy, přisune si židli a 
oznamuje mu: "Mám pro vás dobrou i špatnou zprávu. Ta špatná je, že 
expertíza potvrdila, že krev na vražedné zbrani je přece jen vaše." 
"K čertu!" zanadává obviněný a zoufale se ptá: "A co je ta dobrá zpráva?" 
"Podle rozboru máte vynikající hladinu cholesterolu!"  

Z důvodu stoupajícího alkoholismu v České republice a vzhledem k nekon-
čícím problémům s metanolem rozhodla vláda, že od 1. dubna budou v 
naší vlasti jen tři hospody: 
Jedna v Praze, jedna v Plzni a nad Moravou se postaví střecha.  

Víte, proč blondýny jedí jogurt v obchodě? 

Je na něm napsáno "zde otevřít."  

http://dobresenajim.cz/restaurace/pizzerie-stella_8361-cesko_2?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.konsepti.com/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt

