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Milí přátelé, 
 
čas jara, blížící se Velikonoce dávají novou 
sílou, chuť a elán do života. Mám zimu rád, 
člověk spočne, načerpá. Jaro dává nové výzvy, 
novou šanci.  
Každý z nás patříme 
do nějaké rodiny, far-
nosti. Jsou různé tra-
dice, které udržujeme. 
Význam rituálů je dů-
ležitý. Rituál značí 
v člověku předávání 
hodnot, jistotu, sílu a 
dobro, na které se 
snažíme nezapome-
nou. Mezi rituály pat-
ří: narození, svatba, 
přechod na střední školy, dospělost, pohřeb, 
rozvod apod. Jsou dobré i těžké prožitky.  
 Máme před sebou Velikonoce. Židovský 
člověk si každoročně připomíná rituál: osvobo-
zení z egyptského zajetí Pesach. Takovéto pra-
videlné slavení připomíná novým generacím, 
že jsme Hospodinem zachráněni, On žehná a 
je s námi.  
 Co ty? Jsi rád, že znova můžeš vstoupit 
do prožitku svatého týdne? Do tridua Veliko-
noc? Každý den má svou hodnotu, připomínku 
a zároveň novost. Novost poselství, které se 
předává v daném obsahu. To, že Ježíš umírá, je 
pravda a dar pro nás. To, že máme mši svatou, 
je stálá přítomnost Boha mezi námi. To, že 
ticho, hrob, jsou součástí lidského života, nás 
připravují na přechod ve vzkříšení do života 
věčného.  
 Nevím jak vy, já se vždy těším s farní 
rodinou a s mladými na faře na tyto každoden-
ní rituály. Každý symbol mluví. Každá věc, kte-

rou chci prožít, je pro mě důležitá. Připomíná 
mi dar vykoupení a blízkost Boha mezi námi. 
Nemáš-li zkušenost s prožíváním Velikonoc, 
přijeď na DSM. Třebas na den. Je zde možnost 
toto společenství prožít. 

 Jinak ti přeji, ať 
s rodinou a svou far-
nosti dobře prožiješ, 
blízkost Boha 
v každém všedním 
dni. Nově i o Veliko-
nočních svátcích. Co 
nás čeká, víš kde na-
jít. Na webu! Prosím 
o jedno: žij dobře, 
modli se a nežij sám. 
Choď rád do spole-
čenství. Není-li, tak 

založ. Pán ti ukáže jak. Přijď, rádi poradíme. 
 
Krásný čas jara. Svěžest lásky boží v srdci, vy-
prošuje a žehná  

o. Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

1.4. středa Svatého týdne 1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 26,14-25 
2.4. Zelený čtvrtek 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Žl 116(115) 2. čtení: 1Kor 11,23-26  
 Evangelium: Jan 13,1-15 
3.4. Velký pátek  1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Žl 31(30) 2. čtení: Žid 4,14-16;5,7-9  
 Evangelium: Jan 18,1-19,42 
4.4. Bílá sobota  1. čtení:  Žalm:  Evangelium: 
5.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. čtení: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Žl 118(117)  
 2. čtení: Kol 3,1-4 Evangelium: Jan 20,1-9 
6.4. pondělí velikonočního oktávu 1. čtení: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Žl 16  
 Evangelium: Mt 28,8-15 
7.4. 1. čtení: Sk 2,36-41 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 20,11-18 
8.4. 1. čtení: Sk 3,1-10 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 24,13-35 
9.4. 1. čtení: Sk 3,11-26 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 24,35-48 
10.4. 1. čtení: Sk 4,1-12 Žalm: Žl 118 Evangelium: Jan 21,1-14 
11.4. 1. čtení: Sk 4,13-21 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mk 16,9-15 
12.4. 1. čtení: Sk 4,32-35 Žalm: Žl 118(117) 2. čtení: 1Jan 5, 1-6 Evangelium: Jan 20,19-31 
13.4. 1. čtení: Sk 4,23-31 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 3,1-8 
14.4. 1. čtení: Sk 4,32-37 Žalm: Žl 93 Evangelium: Jan 3,7b-15 
15.4. 1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21 
16.4. 1. čtení: Sk 5,27-33 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,31-36 
17.4. 1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 6,1-15 
18.4. 1. čtení: Sk 6,1-7 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 6,16-21 
19.4. 1. čtení: Sk 3,13-15.17-19 Žalm: Žl 4,2.4.7.9 2. čtení: 1Jan 2,1-5a  
 Evangelium: Lk 24,35-48 
20.4. 1. čtení: Sk 6,8-15 Žalm: Žl 119 Evangelium: Jan 6,22-29 
21.4. 1. čtení: Sk 7,51-8,1a Žalm: Žl 31 Evangelium: Jan 6,30-35 
22.4. 1. čtení: Sk 8,1b-8 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,35-40 
23.4. 1. čtení: Sk 13,46-49 Žalm: Žl 96(95)Evangelium: Jan 10,11-16 
24.4. 1. čtení: Sk 9,1-20 Žalm: Žl 117 Evangelium: Jan 6,52-59 
25.4. 1. čtení: 1 Pt 5,5b-14 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 16,15-20 
26.4. 1. čtení: Sk 4,8-12 Žalm: Žl 118(117) 2. čtení: 1Jan 3,1-2 Evangelium: Jan 10,11-18 
27.4. 1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Žl 42 Evangelium: Jan 10,1-10 
28.4. 1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Žl 87 Evangelium: Jan 10,22-30 
29.4. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,25-30 
30.4. 1. čtení: Sk 13,13-25 Žalm: Žl 89 Evangelium: Jan 13,16-20 

www.katolik.cz 
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 VZDĚLÁVÁME SE... 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA  
K XXX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2015  

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) 

Drazí mladí, 

pokračujeme v naší du-
chovní pouti směřující do 
Krakova, kde se v červen-
ci 2016 uskuteční příští 
mezinárodní setkání Svě-
tového dne mládeže. 
Jako vodítko na naší ces-
tě jsme zvolili evangelijní 
blahoslavenství. V loň-
ském roce jsme se za-
mýšleli nad blahoslaven-
stvím „chudí v duchu“, 
jež v širším kontextu patří 
do „horského kázání“. 
Spolu jsme odhalili převratný význam 
blahoslavenství a Ježíšovu naléhavou vý-
zvu odvážně se angažovat při dobrodruž-
ném hledání štěstí. Letos se budeme za-
bývat šestým blahoslavenstvím: 
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha“ (Mt 5,8). 

1. Touha po štěstí 

V tomto Ježíšově prvním velkém kázání 
se slovo blahoslavení, neboli šťastní, ob-
jevuje devětkrát (srov. Mt 5,1-12). Podo-
bá se refrénu a připomíná nám Pánovo 
volání procházet spolu s ním cestu, která 
je navzdory všem problémům cestou pra-

vého štěstí. 

Ano, drazí mladí, hledání 
štěstí je přirozené pro 
všechny lidi každé doby a 
každého věku. Bůh vložil 
do srdce každého muže a 
ženy hlubokou touhu po 
štěstí, po plnosti. Všímáte 
si, jak neklidná jsou vaše 
srdce a jak neúnavně 
hledají, co by mohlo na-
sytit jejich touhu po ne-
konečnu? 

První kapitoly knihy Ge-
nesis nám představují 

nádherné blahoslavenství, k němuž jsme 
povoláni a které spočívá v dokonalém 
společenství s Bohem, s ostatními lidmi, s 
přírodou a s námi samými. Svobodný pří-
stup k Bohu, k intimitě s ním a k jeho zá-
měru byl v Božím plánu s lidstvem pří-
tomný od počátku a působil tak, že bož-
ské světlo prostupovalo pravdou veškeré 
lidské vztahy a činilo je čirými. V tomto 
stavu původní čistoty neexistovaly žádné 
„masky“ ani lsti a nebyl důvod, aby se 
jedni skrývali před druhými. Vše bylo prů-
zračné a jasné. 
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Když muž a žena 
podlehli pokušení 
a narušili důvěrný 
vztah s Bohem, 
do lidských dějin 
vstoupil hřích 
(srov. Gen 3). Dů-
sledky byly vidi-
telné okamžitě a 
projevily se i ve 
vztahu prvních lidí 
k sobě samým, vůči sobě navzájem i ve 
vztahu k přírodě. A jsou dramatické! Po-
čáteční čistota je jakoby narušena. Od 
tohoto okamžiku již není možné přistupo-
vat k Bohu přímo. Nastupuje tendence 
skrývat se, muž i žena potřebují zahalit 
svou nahotu. Zbaveni světla, jež pochází 
z patření na Pána, vnímají okolní realitu 
zkresleně a krátkozrace. Jejich vnitřní 
„buzola“, která je vedla při hledání štěstí, 
ztrácí svůj referenční bod. Přitažlivost 
moci, touha po majetku a po potěšení za 
každou cenu je vedou do propasti trápení 
a úzkosti.  

V Žalmech nacházíme výkřik, kterým se 
lidstvo z hloubi duše obrací k Bohu: „Kdo 
nám ukáže dobro? Hospodine, ukaž nám 

svou jasnou 
tvář“ (Žalm 4,7). 
Otec ve své neko-
nečné dobrotě 
odpovídá na tuto 
usilovnou modlit-
bu tím, že posílá 
svého Syna. V 
Ježíšovi Bůh na 
sebe bere lidskou 
tvář. Jeho vtěle-

ním, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním 
nás Bůh vykupuje z hříchu a otevírá nám 
nové, dosud nemyslitelné obzory. 

V Kristu, drazí mladí, se tedy nachází plné 
dovršení vašich snů o dobru a štěstí. Pou-
ze On může uspokojit vaše očekávání, jež 
jsou mnohokrát klamány falešnými přísli-
by světa. Jak řekl svatý Jan Pavel II.: „On je 
tou krásou, která vás tolik přitahuje; On 
ve vás podněcuje tu žízeň po radikalitě, 
která vám nedovolí uspokojit se s kom-
promisem; On vás nutí, abyste odložili 
masky, které činí život falešným; On čte ve 
vašich srdcích ta nejopravdovější rozhod-
nutí, která by druzí chtěli potlačit. Ježíš ve 
vás vzbuzuje touhu udělat z vašeho života 
něco velikého“  

(Modlitební vigilie na Tor Vergatě, 19. srp-
na 2000: Insegnamenti XXIII/2 [2000], 
212). 

(pokračování příště) Celý článek na  
https://krakov2016.signaly.cz/1502/
poselstvi-svateho-otce-frantiska-k  

v odkazu 
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PROŽILI JSME... 

 Kalendář mi ukazuje, 
že je sobota 28. únor. Pro 
mě to znamená jediné – 
VOLEJBAL. Ano, dneska se 
v tělocvičně v Hradci (nad 
Moravicí) koná 2. ročník 
děkanátního turnaje ve 
volejbale. 
 Tělocvična je otevřena 
od půl 8, kde také probíhá 
registrace všech hráčů 
jednotlivých týmů. Po re-
gistraci už nic nebrání se-
známení s pravidly, rozlo-
sování týmů do skupin a 
krátké modlitbě, kterou vede opavský 
kaplan pro mládež o. Aleš Písařovic.  
 Do turnaje je přihlášeno 10 týmů, 

přičemž 
v každém 
z týmů 
jsou vždy 
minimál-
ně 2 hol-
ky. Hraje 
se ve 
dvou sku-
pinách 
systé-
mem 
„každý 

s každým“. Jedna ze skupin 
má však mírně navrch. 
Týmy v dané skupině se 
mohou utkat s týmem kně-
ží vedených otcem děka-
nem Janem Czudkem. 
 Z každé skupiny po-
stoupily 2 nejlepší týmy do 
bojů o medaile, kde si za-
hrály pro změnu systémem 
„play-off“. Po urputných 
bojích vyhrál (stejně jako 
loni) tým Seberevolty Opa-
va. Takže se putovní pohár 
po pár dnech zase vrátil 

„do rukou“ obhájců titulu z loňska. 
 Na závěr turnaje byly rozdány účast-
nické listy, diplomy, ceny 3 nejlepším 
týmům a taktéž i putovní pohár pro vítě-
ze. Na úplný závěr nám otec kaplan dal 
požehnání a všichni jsme se s pocitem fér 
hry rozjeli do svých domovů. 

K-A-V 

OpaCUP 
volejbalový turnaj opavského děkanátu 
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 Víkend 

Tajemství vzta-

hů byl, trou-

fám si říct, 

nejlepší víkend 

za mých něko-

lik posledních 

let. Bylo úžas-

né nějakým 

způsobem 

obnovit svou 

víru, ale také 

navázat nová přátelství s bezva lidmi.  

 Osobně mi to hodně dalo a dostala 

jsem sílu dělat věci v naši farnosti dál a ještě s 

větším nadšením. I když jsem domů přijela 

poněkud vyčerpaná, byla jsem plná energie a 

zážitků. Moc se mi 

líbilo svědectví 

manželů Bučko-

vých, kteří nám 

dokázali úžasným 

způsobem předat 

zkušenosti z věřící-

ho manželství. 

Myslím, že nejen 

já budu na tento 

víkend vzpomínat 

ještě dlouho.  

 Děkuji také týmákům a otci Janovi za 

krásný program. Bylo to super! 

Evka  

Tajemství vztahu 

Každým rokem probíhá před BISCUPEM 
postní noční bdění. Nejinak tomu bylo i 
letos a v pátek 6. 3. 2015 se do Frýdlantu 
nad Ostravicí sjelo mnoho mladých nejen 
z místeckého děkanátu.  
 Toto bdění začalo mší sv. s o. Sta-
nislavem Kotlářem, poté následovala 
krátká seznamovací hra a katecheze na 
téma: „Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni uzří Boha“, kterou si připravil o. Mar-
tin Kudla. Katechezi jsme následně pro-
diskutovali ve skupinkách a síly jsme na-

brali na skvělé večeři, 
kterou pro nás na-
chystali farníci. Po ve-
čeři jsme změřili síly v další hře.  
 Celé postní bdění vyvrcholilo ado-
rací se zpěvy z Taizé. Někteří vytrvalejší 
účastnici se poté vypravili na královnu 
Beskyd – Lysou horu. Toto bdění bylo pro 
nás dobrou příležitostí ke ztišení v postní 
době a načerpání sil do dalších (nejen 
postních) dnů. 

Šárka  

Bdění ve Frýdlantu n/O. 
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Kaplan a zástupci za děkanát Bílovec 
Jméno a příjmení: Michal a Jadavan 
Věk: 32 let 
Bydliště: Odry 
Jak ses k práci kap-
lana dostal a od kdy 
ji vykonáváš: Když 
jsem odešel ze Staré 
Vsi nad Ondřejnicí, 
tak jsem si myslel, že 
jsem se zdiskredito-
val natolik, že už mě 
nikdo nikdy 
k žádnému mladému 
člověku nepustí… a 
pak bylo diecézní setkání v Odrách (mé nové far-
nosti) a tam nastal den 1. 8. (což jsou mé narozeni-
ny) a otec biskup mi jako narozeninový dárek dal 
na starost mládež v bíloveckém děkanátu, asi jako 
ještě jednu a poslední šanci, takže kaplanem pro 
mládež jsem od 1. 8. 2014. 
Koníčky a zájmy: hodně mě baví číst, hrát na kyta-
ru (ale spíše soukromě, protože to není žádná 
sláva), baví mě číst a psát básně, poslouchám rád 
Jarka Nohavicu, miluju Západné Tatry a Jeseníky, 
chovám činčily (ale furt se nemnoží, potvory), baví 
mě občas být sám a venku bezcílně bloudit… 
Oblíbený citát: „Jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle tvého slova.“ „Těm, kteří milují Boha, 
všechno napomáhá k dobrému.“ 
Největší zážitek: To bych si asi něco musel vymys-
let – ne že by můj život nebyl plný zážitků, ale 
největší…? Možná to, jak jsem poprvé v Tatrách 
vylezl na dvoutisícovku a zažil neskutečný pokoj a 
harmonii, nebo jak jsem v týchž Tatrách o mnoho 
let později poznal povolání, nebo jak jsem byl svě-
cený, nebo Když jsem byl v Texasu… myslím, že 
můj největší zážitek mě ale teprve ještě čeká :-) 
Představ nám váš děkanát: Náš děkanát je malý, 
ale šikovný, skládá se z 26 farností a nevyskytuje 
se v něm nějaké veliké a významné město typu 

města okresního. Čtyřmi většími a spádovými 
městy jsou Studénka, Bílovec, Odry a Fulnek. Když 
se člověk podívá na mapu, tak zjistí, že jsme vlast-
ně takový „dálniční děkanát“, sotva totiž vyjedete 
po D1 z Ostravy, tak míjíte Klimkovice, Bravantice, 
Bílovec, Studénku, Fulnek, Odry a Mankovice, 
takže dopravní dostupnost je na jedničku. Ačkoli 
většinu našeho děkanátu tvoří malé vesnice, ani-
mátorů a mladých aktivních lidí je kupodivu velká 
spousta a na pravidelných prvopátečních setká-
ních animátorů je nás často i kolem třiceti a nebo-
jím se říci, že v tomto ohledu patříme 
k děkanátům nejživějším a to nejen na území naší 
diecéze. Je to možná dáno i tím, že mladí lidé jsou 
občas ve farnostech sami (nebo jich není mnoho) a 
animátorské setkání je pak možností, jak se vidět 
s vrstevníky, kteří sdílejí společnou víru. Za animá-
tory a za to všechno co dělají, jsem moc vděčný. 
Co ti přinesla tato služba: Díky službě kaplana pro 

mládež jsem poznal mnoho mladých lidí, kteří jsou 

ochotni věnovat kus ze svého volného času pro 

Boží království, tak jak je to v našich podmínkách 

možné, tak jak je to třeba a tak, jak to poznávají 

jako správné. Jsem rád, že můžu být občas při tom, 

jak se rodí nová přátelství a dokonce i nové vztahy, 

zavánějící 

v budoucnu 

hezkými rodina-

mi. Tato služba 

mi pomohla 

zase trochu více 

pochopit, co 

znamená být 

knězem a ot-

cem :-) 
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Jméno a příjmení: Petr 
Kuči Kučerka 
Věk: 19 let 
Bydliště: Klokočůvek 
Jak ses k práci zástupce 
dostal: Funkci zástupce za 
děkanát vykonávám od 1. 
září 2014 a byl jsem do 
této funkce zvolen 
Radost mi udělá: keď si 
možem dať mačkací mlíko,  
Koníčky a zájmy: Thai-
box, skauting, bubny, horolezectví, adrenali-
nové sporty, hudba, dancing, 
Oblíbený citát: „Ex toto corde“ (Celým srd-
cem), Zrob to tak, jak to cítí srdce, Hraju All 
in,  Bojovný, pokorný, slobodný a pri tom 
pozorný, neoblomný, hrdý, tvrdý poď so 
mnou, budeš prvy,  Na každú jednu slzu je tu 
dvakrát toľko smiechu a dvakrát toľko dob-
rých činov od každého hriechu 
Největší zážitek: Asi jeden z velkých zážitků 

bylo, když jsem se díval na neporušené 
tělo O. Pia a proměněné tělo a krev Páně 
v Lancianu. A jízda v BMW v 220 km/h. 
Jaké akce v děkanátu pořádáte: Největší 
akci, kterou jako děkanát pořádáme a kte-
rá je taky nosnou konstrukcí našeho půso-
bení je děkanátní setkání mládeže ve věku 
od 7 do 18 let. Toto setkání pořádáme 
dvakrát do roka vždy na podzim a přelom 
jara a léta. Mezi další významné akce patří 
puťák, animátorský víkend a animátorské 
sejšn na konci roku. 

Co ti přinesla tato služba: Jeden ze způsobů 

evangelizace. A hlavně možnost prožívat svou 

víru s vrstevníky. Když se bavím s ostatními, 

říkávají, že právě díky akcím pořádaných ani-

mátory mají dnes víru a můžou říct, že to byl 

jeden z pilířů, který stál na počátku budování 

jejich vlastní víry. Jsem rád, že se můžu podí-

let na stavění možná dalších pilířů. 

Jméno a příjmení: Markéta Maléřová 
Věk:20 
Bydliště: Studénka  
Jak ses k práci zá-
stupce dostala a od 
kdy ji vykonáváš: 
Vykonávám ji prvním 
rokem, byla jsem 
zvolena 
Radost mi udělá: 
úplně cokoliv, třeba 
dobré počasí, čokolá-
da, podařená akce 
nebo jakýkoliv úspěch a úsměv =) 
Koníčky a zájmy: hory, hudba, sport, cestová-
ní, kolotoče 
Oblíbená barva: nejlepší je růžová, ale světle 

modrá a zelená jsou taky super 
Oblíbený citát: V přístavu je loď vždy v 
bezpečí, ale to není její účel 
Jaké akce v děkanátu pořádáte: Nejbližší 
akce bude Mezi námi děvčaty pro holky 
na 2. stupni ZŠ se zajímavým programem 
- pyžamová party, zážitková hra, salon 
krásy, workshopy a povídání ... . Další 
akci, kterou bych taky určitě chtěla zmínit 
je děkanátní netradiční ples. 
Co ti přinesla tato služba: Cenné zkuše-
nosti, pocit zodpovědnosti, který jsem 
přirozeně jako nejmladší ze 3 sourozenců 

nikdy moc často nepociťovala :D zážitky, 
kamarády, pocit, že v životě dělám něco, co 
má smysl. 
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Víkend animátorů III. a IV. 

Zdravím Vás všechny, kdo se chystáte číst 
tento článek, :-) 
chtěla bych se s Vámi podělit o své dojmy 
z tohoto víkendu, kdy jsem jela do Vsi na ani-
mátorský víkend pro 3.+ 4.ročník:-) 

 Vypíchla bych jen některé momenty, 
které mě osobně dosti zasáhly. Jako první 
bych zmínila pěší výlet k jistebnickým rybní-
kům. Na tomto výletě jsme zažili křížovou 
cestu, která vedla 
krásnou jistebnic-
kou přírodou. 
Spoustu rybníků, 
stromů… mihlo se 
kolem nás dokon-
ce 5 srnek, což 
mělo také své 
kouzlo. Sluníčko 
svítilo a my jsme 
začali slavit mši 
svatou na louce. 

Kluci zhotovili oltář a ambon (kdo jste byli na 
této mši, tak mi potvrdíte tu krásu). Mši sva-
tou sloužil o. Jan Slavík, který měl kázání o 
marnotratném synu, který se vrátil ke svému 
otci a ten ho přijal s otevřenou náručí. Tento 

příběh jsem sice slyšela už několikrát, ale 
pokaždé je vyložen trošku jiným způsobem, 
což se mi na evangeliu velmi líbí. Vždycky je 
totiž co objevovat, člověk si všimne jiného 

detailu nebo se na 
úryvek z Písma po-
dívá z jiného pohle-
du… a to si myslím, 
že je velmi zvláštní 
a tím i krásné. Už 
nevím, kdo to říkal 
(ale myslím si, že 
nějaký kněz), že 
Bible nejsou noviny, 
které se dají číst jen 
jednou. 
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Ještě jeden moment bych z tohoto 
víkendu zmínila. U nás na animátorech skoro 
vždycky po nedělní mši zůstaneme v kostele 
a zpíváme písničky. Tuto neděli to mělo na 
mě silný dojem, neboť náš zpěv doprovázely 
3 kytary, příčná a zobcová flétna a buben. Je 
skvělé, že můžeme Boha chválit zpěvem. 
Myslím si, že zpěv je velký dar od Boha a veli-
ce si tohoto daru vážím. Jestli máte třeba 
problém se někdy modlit, tak zpěv je přece 
taky modlitba a myslím si, že velice krásná. 

Mohla bych zmínit i další krásné 
momenty, ale to by bylo na delší povídání. 
Každopádně tento víkend byl pro mě něčím 

zvláštní a zanechal ve mně pocit, který ve 
mně zřejmě ještě nějakou dobu zůstane, což 
je super :-) Možná to bylo zčásti i tím, že to 
byl můj poslední animátorský víkend, nevím… 
Boha jsem v tomto víkendu cítila jakoby sil-
něji a určitě mě to posunulo zase o krůček 
dále. Ještě mi dovolte jednu myšlenku. Mů-
žeme vidět Boha v každém člověku, ale zále-
ží, jakým pohledem se na něj díváme.  

A závěrem bych chtěla poděkovat 

všem týmákům a kněžím, za to co dělají pro 

nás mladé. Díky za Vás! 

Jaruš  

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

Noční křížová cesta v Novém Jičíně 
Z noci ze Zeleného čtvrtka (2. 4.) na Velký pátek srdečně zveme ke společné modlitbě křížové 
cesty s mládeží Novojičínska. 8,5 km dlouhá pouť začíná v 22h od kaple I. zastavení křížové 
cesty za hřbitovem v Novém Jičíně až na horu Kotouč ve Štramberku. Doprava zpět pro řidiče 
zajištěna.          Mládež NJ děkanátu 
          mladeznj.signaly.cz 
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Křížová cesta kolem Stříbrného jezera v Opavě 

 V neděli 8. března jsme se sešli v odpo-
ledních hodinách u Stříbrného jezera, aby-
chom spolu s mladými v našem děkanátu 
prožili křížovou 
cestu.  
 Ne každý si 
dokáže představit, 
jak těžké bylo pro 
Ježíše nést kříž, tak 
si to mohli někteří 
z nás ve dvojicích 
vyzkoušet. Kříž 
nebyl sice tak těžký 
a velký (měl asi 
2metry) a nebyly 
tam biče, ale i přes-
to jsme se mohli trošku vžít do Jeho situace.  
 Na cestě nebylo žádné zastavení s obrazy, 
pouze příroda kolem jezera, kde jsme po-
stupně 14x zastavili. Animátoři 
s dobrovolníky četli jednotlivé zastavení. Ke 
každému zastavení byla nějaká prosba za 
misie nebo mír ve světě.  
 Po přečtení prosby vždy přistoupilo ná-
hodně vybrané dítě s předem vyrobenou 

lodičkou a prosba se na ni napíchla místo 
plachty. Lodička symbolizovala církev. Před 
závěrečnou modlitbou vyzval otec Aleš děti, 

aby lodičky pustily 
po jezeře (aby byly 
prosby vyslyšeny).   
 Byla to pro 

mě jedna 

z nejpřínosnějších 

křížových cest, a to 

i proto, že jsem si 

mohla zkusit nést 

kříž. Myslím, že za 

všechny naše ani-

mátory mohu říct, 

že jsme s takovou velkou účastí nepočítali a 

překvapila nás i starší věková kategorie, která 

byla také zastoupená v hojném počtu. 

Upřímně děkuji všem za příjemný zážitek a za 

úžasné společenství. 

Sandra 
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Zaujal nás název, přípravu na manželství jsme 
nechtěli podcenit, ale před prvním víkendem 
pár obav přece jenom přišlo… Ano, slova jsou 
o ŠKOLE PARTNERSTVÍ, která vypukla v říjnu 
2014 a v současnosti se už pomalu blíží k po-
slednímu, tedy pátému víkendu. 

Nebude to 
plné infan-
tilních her? 
Nebudeme 
nejstarší 
pár? Kolik 
nás tam asi 
bude? Bu-
de ten pro-
gram vůbec 
kvalitní? 
Podobné 
otázky se 
nám honily 
hlavou, po 

několika hodinách se však rozplynuly… byli 
jsme mile překvapeni. V jídelně se sešlo 17 
párů, ochotní vedoucí, zkušení kuchaři a ještě 
víc zkušení kněží a odborníci :-). Na programu 
byly nejenom přednášky výborných hostů, 
ale taky duchovní program, prostor pro po-
povídání v páru, diskuze ve skupinách, mod-
litba a na řadu přišla i večerní zábava a zmi-

ňované hry, 
které byly tak 
akorát… Pobavi-
li jsme se a zá-
roveň opadly 
prvotní rozpaky, 
takže během 
několika víken-
dů mohla vznik-
nout nová přá-
telství.  
Témata předná-
šek byla pestrá 
a aktuální snad 
pro každý příchozí pár. Zazněla například 
slova o tom, co očekáváme od manželství, o 
tom, co si neseme z původních rodin, o fi-
nančním hospodaření v rodině, o možnos-
tech, jak skloubit kariéru a rodinu, o důvěře 
ve vztahu a sexualitě a hlavně o efektivní a 
zdravé komunikaci, která by měla být solí 
každého vztahu. 
Když se vrátíme k první otázce… je to vůbec 
potřeba? Pro pár, který bere svůj vztah i 
vztah k Bohu vážně, je to ideální příležitost k 
jejich prohloubení. Člověk se něco dozví, má 
možnost to prodebatovat se svojí drahou 
polovičkou, probrat s odborníky nebo prodis-
kutovat ve skupině vrstevníků… To co si od-

neseme my je nová inspirace, snad 
upřímnější vztah a zejména pocit, 
že jsme se mohli poznat s X lidmi, 
kteří kráčejí stejným směrem jako 
my. Odpověď tedy zní… účast nutná 
není, ale obáváme se říct, že kdo se 
nezúčastní, mohl by litovat :-).  

M+P 

Škola partnerství - je to vůbec potřeba...?  



Duben 2015 

http://dcm.doo.cz         14 

   



Duben 2015 

http://dcm.doo.cz         15 

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. 

Velikonoce na středisku  2. - 5. 4.2015   Stará Ves n/O. 
Přijeď a oslav netradičně triduum. Začínáme na Zelený čtvrtek oslavou židov-
ské Paschy, přejdeme do křížové cesty Velkého pátku a prožijeme společnou 
Bílou sobotu s hostinou a vigilií 

Animátoři I./4   10. - 12.4.2015  Stará Ves n/O. 
Již 4 setkání mají animátoři, kteří se loni rozhodli pro dvouletý kurz. Čeká je 
víkend, opět zaměřený na nějaké téma, hry, katecheze, promluvy  setkání s 
přáteli, s kterými se již nějakou dobu neviděli. 

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

Víkend pro cetileté   17. - 19. 4.2015  Stará Ves n/O. 
Víkend pro mládež, která jíž oslavila své 19ctiny a očekává vstup do věku ceti-
letých. Zábava, setkání, modlitba, ale i výlet, to vše čeká na tebe a další, kteří 
se vydají na tento víkend 

Animátoři II./4   24. - 26. 4.2015  Stará Ves n/O. 
Již se to blíží a k poslednímu víkendu dvouletého kurzu zbývá jen krok. I tento 
víkend bude setkáním mladých, kteří se rozhodli animovat - oživovat a praco-
vat s mládeží, ať už ve společenství, farnosti nebo děkanátu. 
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KEEP SMILING! 

Cvičení v izraelské armádě. Armáda rozdělená na modré a červené. 
U mostu je velká tabule: 
'Tento most je jako vyhozený do povětří.' 
Červení si nalepují nějaké tabulky na záda a pak se plazí po mostě. 
Generála modrých to vyděsí a zavolá generálu červených: 
"Kohne, to jsi generál? Cožpak neumíš číst? Ten most je jako vyhozený do povětří!" 
Kohna to naštve a volá: 
"A co ty jsi za generála? Nevidíš, že máme na zádech tabulky 'My jako plaveme"...?  

Obhájce přijde do vazby za obviněným, položí spisy, přisune si židli a oznamuje mu: "Mám pro vás dob-
rou 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!"  

Volá žena na technickou podporu výrobci počítače: "V podstatě jsem s novým PC spokojena, jenom ta 
vysouvací polička s kruhovým výřezem je moc tenká, neudrží správně hrnek s kafem."  

Dnes ráno doma som mal výpadok prúdu a môj PC, notebook, TV, DVD, IPad a aj môj nový stereo hu-
dobný systém - to bolo všetko vypnuté .. 
Potom som zistil, že je vybitá aj batéria v iPhone. 
Na vrchol toho všetkého ešte pršalo, takže som nemohol ísť na prechádzku, na bicykel, alebo behať. 
Otvárač garážových brán bez elektriny nefunguje, tak som nemohol nikam ani autom. 
Išiel som do kuchyne uvariť kávu, a potom si spomeniem, že to bez prúdu tiež nejde. 
Tak som si sadol a rozprával sa niekoľko hodín so svojou ženou. 
Vyzerá byť celkom milá osoba. 


