
květen 
2015 



Květen 2015 

http://dcm.doo.cz         2 

Milí přátelé, 
 
 Opravdu Pán 
vskutku vstal. Tato 
zpráva, radost 
z prožitku veliko-
nočních událostí by 
neměla zmizet 
z našich myslí, na-
šich srdcí. Příprava 
nás vedla k prožitku 
Velikonoc. Co po 
nich? Učit se den co 
den, žít z Ježíšova vzkříšení.  
 Každá neděle v životě církve je sílou a 
přítomností Kristova vzkříšení. Přichází mezi 
nás jako zmrtvýchvstalý. Navštěvuje nás ces-
tou do Emauz. Místo toho si doplň: cestu do 
školy, práce, mezi kamarády apod. 
 Nerozumíme, jako emauzští učedníci. 
Proč? Proč se to stalo? Má dnes Ježíš ještě co 
říci? Nechme působit jeho slovo. Otevírejme 
denně Písmo svaté. Po kousku. Nech ho k tobě 
promlouvat. Pronikat do tvé mysli, tvého srd-
ce. Po čase poznáš. Což ti nebylo dobře, neho-
řelo srdce, když jsi byl s Pánem v božím slově? 

To potřebuje 
každý člověk 
v dnešní do-
bě. 
 Po 
této touze, 
lásce a blíz-
kosti Pána 
nás víra ve 
vzkříšení 
vede ke spo-
lečnému sla-
vení mše 

svaté. Eucharistický kongres ČR má za jediný 
cíl: prohloubit a 
nově uchopit vý-
znam blízkosti naše-
ho Pána 
v eucharistii. Jedině 
slavením, tj. lámá-
ním chleba pozná-
me, kdo je Pán. Ani 
učedníci nevěděli a 
nerozuměli, až při 
lámání chleba po-
znali. 

 
 Nepřeji vám, aby vás rodiče a kněží 
nutili chodit na mši svatou. Přeji vám, ať každý 
příchod ke stolu Páně je toužebný, hledající, 
laskavý, chtěný – já chci být osobně u Pána. Ty 
a Ježíš. Ty a ostatní tví přátelé s Ježíšem. Je to 
pecka! Každý je zván! 
 
 Požehnaný velikonoční čas. S výhledem 
nových Letnic . 
 

Přeje don Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

1.5. Dělník sv. Josef 1. čtení: Gn 1,26-2,3 Žalm: Žl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58 
2.5. 1. čtení: Sk 13,44-52 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 14,7-14 
3.5. 1. čtení: Sk 9,26-31 Žalm: Žl 22(21) 2. čtení: 1Jan 3,18-24 Evangelium: Jan 15,1-8 
4.5. 1. čtení: Sk 14,5-18 Žalm: Žl 115 Evangelium: Jan 14,21-26 
5.5. 1. čtení: Sk 14,19-28 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
6.5. 1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Žl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
7.5. 1. čtení: Sk 15,7-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 15,9-11 
8.5. 1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Žl 57 Evangelium: Jan 15,12-17 
9.5. 1. čtení: Sk 16,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 15,18-21 
10.5. 1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Žalm: Žl 98(97) 2. čtení: 1Jan 4,7-10  
 Evangelium: Jan 15,9-17 
11.5. 1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm: Žl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a 
12.5. 1. čtení: Sk 16,22-34 Žalm: Žl 138 Evangelium: Jan 16,5-11 
13.5. 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Žl 148 Evangelium: Jan 16,12-15 
14.5. Nanebevstoupení Páně 1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Žl 47(48) 2. čtení: Ef 1,17-23  
 Evangelium: Mk 16,15-20 
15.5. 1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a 
16.5. 1. čtení: Řím 8,31b-39 Žalm: Žl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22  
17.5. 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Žl 103(102)  
 2. čtení: 1Jan 4,11-16 Evangelium: Jan 17,11b-19 
18.5. 1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 16,29-33 
19.5. 1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a 
20.5. 1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19 
21.5. 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Žl 16 Evangelium: Jan 17,20-26 
22.5. 1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Žl 103 Evangelium: Jan 21,15-19 
23.5. 1. čtení: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Žl 11 Evangelium: Jan 21,20-25 
24.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Žl 104(103)  
 2. čtení: Gal 5,16-25 Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15 
25.5. 1. čtení: Sir 17,20-28 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 10,17-27  
26.5. 1. čtení: Sir 35,1-15 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 10,28-31  
27.5. 1. čtení: Sir 36,1-2a.5-6.13-19 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mk 10,32-45 
28.5. 1. čtení: Sir 42,15-26 Žalm: Žl 33 Evangelium: Mk 10,46-52  
29.5. 1. čtení: Sir 44,1.9-13 Žalm: Žl 149 Evangelium: Mk 11,11-25 
30.5. 1. čtení: Sir 51,17-28 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 11,27-33 
31.5. Slavnost Nejsvětější Trojice1. čtení: Dt 4,32-34.39-40 Žalm: Žl 33(32)  
 2. čtení: Řím 8,14-17 Evangelium: Mt 28,16-20 

Květen 2015 
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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) 
(pokračování z minula) 

2. Blahoslavení čistého srdce... 

Nyní se pokusme lépe porozumět tomu, jak se 
toto blahoslavenství spojuje s čistotou srdce. 
Nejdříve musíme pochopit biblický význam slo-
va srdce. Srdce je pro židovskou 
kulturu centrem citů, myšlenek 
a záměrů lidské bytosti. Jestliže 
nás Bible učí, že Bůh neposuzu-
je vnějškovost, ale srdce (srov. 
1 Sam 16,7), můžeme také říci, 
že Boha můžeme vidět, když 
vycházíme ze svého srdce. To 
proto, že srdce je vyjádřením 
člověka v jeho celistvosti 
a jednotě těla i duše, v jeho 
schopnosti milovat a být milo-
ván. 

Co se týče výrazu „čistý“, evan-
gelista Matouš používá řecké 
slovo katharos, které v zásadě 
znamená očištěný, průzračný, svobodný od zne-
čišťujících složek. V evangeliu vidíme Ježíše, jak 
vyvrací určité chápání rituální čistoty, spojené s 
vnějškovostí, které zakazovalo jakýkoliv kontakt s 
věcmi a osobami (mezi jiným i s malomocnými a 
cizinci), jež byly považovány za nečisté. Farizeům, 
kteří jako mnozí Židé v tehdejší době nestolovali, 
aniž by se očistili, a kteří zachovávali četné zása-
dy spojené s umýváním předmětů, Ježíš katego-
ricky říká: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do 
něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to 
ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vychá-
zejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, 

cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, 
závist, urážky, pýcha, nerozumnost“ (Mk 7,15.21-
22). 

V čem tedy tkví štěstí pramenící z čistého srdce? 
Vycházíme-li ze špatností způ-
sobujících nečistotu člověka, 
které Ježíš vyjmenovává, vidí-
me, že tato otázka se týká pře-
devším oblasti našich vztahů. 
Každý z nás se musí naučit 
rozlišit, co může jeho srdce 
„znečistit“, musí si vytvořit 
jasné a citlivé svědomí, schop-
né „rozeznat, co je vůle Boží, 
co je dobré, bohulibé 
a dokonalé“ (Řím 12,2). Je-li 
nutná obezřetnost při péči o 
vše stvořené – o čistotu vzdu-
chu, vody a potravin – tím více 
musíme střežit čistotu toho 
nejcennějšího, co máme: čisto-

tu našich srdcí a našich vztahů. Tato „lidská 
ekologie“ nám pomůže dýchat čistý vzduch, 
který se rodí z krásných věcí, ze skutečné lásky a 
ze svatosti. 

Jednou jsem vám položil otázku: Kde je váš po-
klad? Co považuje vaše srdce za drahocenné? 
(srov. rozhovor s mladými z Belgie, 31. března 
2014). Ano, naše srdce mohou přilnout 
k pokladům buď skutečným, nebo falešným, 
mohou nalézt buď autentický klid, nebo usnout, 
zpohodlnět a otupět.  
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Nejvzácnější hodnota, kterou můžeme v životě 
mít, je náš vtah k Bohu. Jste o tom přesvědčeni? 
Jste si vědomi té 
neocenitelné hod-
noty, kterou máte 
v Božích očích? 
Víte, že On vás 
miluje bezpodmí-
nečným způsobem 
a přijímá vás tako-
vé, jací jste? Po-
kud však toto po-
znání chybí, člověk 
se stává nesrozu-
mitelnou hádan-
kou, neboť právě 
poznání, že jsme bezpodmínečně milováni Bo-
hem, dává našemu životu smysl. Vzpomínáte si 
na Ježíšův rozhovor s bohatým mladíkem (srov. 
Mk 10,17-22)? Evangelista Marek poznamená-
vá, že Pán na něj s láskou pohlédl (verš 21) a 
vyzval jej, aby ho následoval a našel poklad v 
nebi. Přeji vám, drazí mladí, aby vás tento Je-
žíšův láskyplný pohled doprovázel po celý život. 

Období mládí je časem, kdy se otevírá velké 
citové bohatství přítomné ve vašich srdcích, 
hluboká touha po opravdové, krásné a velké 
lásce. Kolik síly je v této schopnosti milovat 
a být milován! Nedovolte, aby tato vzácná hod-
nota byla falšována, ničena nebo pokřivena. 
K tomu dochází, když do našich vztahů vstupuje 
využívání bližního jako nástroje pro egoistické 
cíle, mnohdy jako pouhého předmětu pro uspo-
kojení. Následkem těchto negativních zkušenos-
tí zůstává srdce raněné a nešťastné. Prosím vás, 
nemějte strach ze skutečné lásky, které nás učí 
Ježíš a kterou svatý Pavel popisuje takto: „Láska 
je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, 
láska se nevy-chloubá, nenadýmá, nedělá, co se 
nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje 
se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, 
když se dělá něco špatného, ale raduje se, když 
lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, 

všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko 
vydrží. Láska nikdy nepřestává“ (1 Kor 13,4-8). 

Chci vás pozvat ke 
znovuobjevení 
krásy lidského 
povolání k lásce a 
přitom vás vyzý-
vám, abyste se 
vzepřeli rozšířené 
tendenci banalizo-
vat lásku a přede-
vším snaze redu-
kovat ji pouze na 
sexuální stránku, a 
tím ji zbavovat 

jejích podstatných charakteristik – krásy, spole-
čenství, věrnosti a zodpovědnosti. Drazí mladí, 
„v této kultuře dočasného a relativního mnozí 
říkají, že je důležité ‚užít si‘ tuto chvíli, že nemá 
cenu zavazovat se na celý život, přijímat defini-
tivní rozhodnutí ‚navždy‘, protože se neví, co 
přinese zítřek. Já vás však žádám, abyste byli 
revolucionáři. Prosím vás, abyste šli proti prou-
du; ano, žádám vás, abyste se v tomto vzepřeli 
takovéto kultuře dočasnosti, která se domnívá, 
že nedokážete přijmout odpovědnost za to, že 
jste schopni opravdu milovat. Mám ve vás mla-
dé důvěru a modlím se za vás. Mějte odvahu ‚jít 
proti proudu‘. A mějte také odvahu být šťast-
ní“ (Setkání s dobrovolníky SDM v Riu, 28. čer-
vence 2013). 

Vy mladí jste výborní v objevování nového! Po-
kud se vrhnete do odhalování bohaté nauky 
církve v této oblasti, objevíte, že křesťanství 
není souhrnem zákazů potlačujících naše touhy 
po štěstí, ale životním projektem schopným 
fascinovat naše srdce! 

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

 Moje nejlepší kama-
rádka mě přemluvila, abych šla na tuto akci. Jsem sice 
křesťanka, ale nikdy jsem nechodila na takové akce. Dost 
jsem se toho obávala, protože jsem nevěděla, co od toho 
očekávat. Jakmile jsem vstoupila dovnitř, ohromil mě 
obrovský dav lidí, který tam byl. Všichni se usmívali a bavi-
li mezi sebou a nervozita, která ve mně do té doby přetrvávala, zmizela. Cítila jsem se mezi nimi 
krásně, protože ten pocit, kdy víte, že jsou tihle lidé stejní jako vy, milují stejného Boha, je nádher-

ný. 
 Program byl hodně záživný a hodně vyčerpávající, ale byla jsem tak 
šťastná a plna energie, že jsem žádnou únavu necítila. Až na druhý den doma 
jsem se svalila na postel a odpočívala. Odnesla jsem si plno zážitků a zkuše-
ností. Díky této akci jsem si našla nové přátele, ale také (to hlavní) jsem se 
pokusila naslouchat Bohu a obnovit tak svou víru. Moc se mi líbili divadelní 
scénky, které byly vtipné, ale i poučné. 
Moc jsem si to užila, díky. 

Sárča 

BISCUP 2015 Místek  
Diecézní setkání mládeže   

Na BISCUPU poprvé 

 Už před rokem jsem byl 
na diecézním setkání mládeže v 

Opavě. Nikdy dříve jsem se podobné akce nezúčastnil, tak 
jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale mile mě to překvapilo. 
Moc se mi líbily přednášky, program, prohlídka kostela a 
vůbec trocha poznání Opavy. 
 Letos jsem se tedy rozhodl jet zase. Bylo to v Míst-
ku, poměrně blízko, tak proč ne. Mottem bylo: „Blažení 
čistého srdce, neboť oni Boha uvidí.“ Už při příjezdu bylo jasné, že fronta na registraci před školou 
je dlouhá, a tak bude velká účast. Po registraci jsme se "ubytovali" a za chvíli začal program v 
tělocvičně. Scénky a vůbec tématika se mi moc líbila. V 21 hodin se konal na náměstí organizova-
ný flashmob. Jistě se nám evangelizace povedla a upoutali jsme nejednoho občana. Po flashmobu 
následoval program v kostele a od půlnoci noční adorace. Na druhý den dopoledne si pro nás 
organizátoři připravili hru, pomocí níž jsme poznávali město a měli jsme za úkol najít předměty, 
které měly spojitost s čistým srdcem. Po výtečném obědě následovaly přednášky sester různých 
řádů, silesiánů, sportovní aktivity v tělocvičně a venku.  
 Celá akce vyvrcholila závěrečným zhodnocením celé akce a dopolední hry v bazilice sv. 
Petra a Pavla a následnou mší vedenou otcem biskupem.  
 Moc se mi tam líbilo, bezva organizace, super lidi, zajímavé přednášky, program. Pro mě 
osobně dobrá duchovní obnova a prohloubení vztahu k Bohu.  

Marek 

BISCUPU podruhé 
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 Biscup roku 

2015 byl druhý 

Biscup v mé kariéře 

křesťana a myslím, 

že byl naprosto 

parádní. Tolik úžas-

ných lidí jako právě 

na téhle akci, tak 

dokonalý program 

(který jsem připra-

voval mimochodem 

i já) nenajdete širo-

ko daleko. Ale proč 

se to vlastně všech-

no organizovalo? 

Vždyť s biskupem 

se můžeme setkat 

(skoro) kdykoli 

jindy. A celostátní 

setkání snad nesta-

čí? Jestli jste tam 

byli, tak znáte od-

pověď: ne, nesta-

čí!! Takových skvě-

lých akcích není 

nikdy dost a to 

z důvodu toho, že 

kde se sejdou 

k modlitbě (a nejen 

k ní) dva z nás, tam 

je mezi nimi Bůh! 

Pokud jste nebyli 

letos, o hodně jste 

přišli, leč nezoufej-

te, slyšel jsem, že 

příště tam bude prý 

taky ;) 

Matouš 

Organizátor BISCUPU  

 "S láskou přijímejte i ty, kdo 
přicházejí odjinud – tak někteří, aniž 
to tušili, měli za hosty anděly. 
" (Židům 13,2) Letošní rok mne prová-
zí tento úryvek z Nového zákona a 
nejinak tomu bylo i s Diecézním se-
tkáním v Místku. Je mi bezmála 30 let 
a proto jsem se již necítila býti účast-
níkem Diecézního setkání mládeže. 
Přesto jsem na některé části progra-
mu Biscupu zavítala a to z několika 
důvodů.  
 8. základní škola, kde probíha-
lo setkání, je přes cestu od bytu, kde 
bydlím - proto jsem měla pocit, že 
celá diecéze přijela za mnou a já mám 
za hosty stovky andělů odjinud, re-

spektive z celé diecéze. Dalším důvo-
dem mé účasti na Biscupu bylo to, že 

jsem zde měla úkol během páteční 
modlitby. V neposlední řadě jsem 
se chtěla však setkat se známými a 
přáteli z dob, kdy jsem byla na 
Středisku ve Vsi jako týmák. Na 
Biscupu jsem strávila nádhernou 
modlitbu s anděly z místecké scholy 
i nádherný večer v prvorepublikové 
čajovně, kde mi průvodcem byl an-
děl ze všech nejvzácnější - můj bu-
doucí manžel a spousta dalších andě-
lů, mezi nimi Jordy, úžasná oční lé-
kařka Eliška, mladí spolustolovníci 
z Frenštátu, dále pak samozřejmě 
archanděl nejvrchnější (rozuměj otec 
Kamil) a neskutečně mnoho dalších 
milých lidí. Vrcholem celého setkání 
byla mše s otcem biskupem, kde 
jsem měla pocit, že anděly je možné 

potkat v každém mžiku-oka. Musím 
tedy s hlubokou pokorou a láskou 
v srdci říci – děkuji.  

Lenka Kubalová řečená Žluva 

Bývalá týmačka na BISCUPU  
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Kaplan a zástupci za děkanát Karviná 
Jméno a příjmení: Karel 
Rechtenberg 
Věk: 31 
Bydliště: Havířov 
Jak ses k práci kaplana 
dostal a od kdy ji vyko-
náváš: Pověřil mě otec 
biskup (jistě ne bez zá-
kulisního zásahu tajem-
ných sil ze Staré Vsi). Od 
září roku 2010. 
Radost mi udělá: Když 
někdo svůj vztah 
s Bohem myslí opravdově a upřímně o něho 
bojuje. A když je na mši svaté ve všední den 
někdo mladší než já. 
Koníčky a zájmy: Příroda, liturgie. 
Oblíbená barva: Žlutá a černá. 
Oblíbený citát: „Mějme oči upřeny na Ježí-
še.“ (Žd 12,2) 
Největší zážitek: Primiční mše svatá (moje). 
Představ nám váš děkanát: V děkanátu Kar-
viná máme 21 farností, ve kterých působí 26 
kněží (mezi nimi také řeholníci: františkáni, 
jezuité a salesiáni). Mnohé farnosti poblíž 
hranice s Polskem jsou dvojjazyčné a když v 
nich půjdete na mši, tak máte zhruba 50% 
šanci, že se přiučíte něco z polského jazyka. 
Kostely máme rovné, až na farnost Karviná-
Doly, kde je kostel křivý – něco jako věž v Pise 
– jak už název napovídá, je poddolovaný. Kde 
uhlí ještě není vydolováno, tam tiše odpočívá. 
V minulém století v našem děkanátu byla 
postavena ubytovna pro horníky – tzv. Haví-
řov - na zelené louce – takže má třeba pravo-
úhle rozvržené silnice – něco jako New York. 

Na kraji tohoto nejmlad-
šího města, z kostelní 
věže v Havířově-
Bludovicích zvoní nej-
starší zvon na Těšínsku. 
Ve Starém Bohumíně a 
v Karviné máme milost-
né obrazy Panny Marie. 
A to nejfantastičtější 
nakonec: na mnoha mís-
tech děkanátu máme 
živého Boha na dosah 
srdce – Eucharistie.  

Co ti přinesla tato služba: Poznání výborných 

lidí a vlastních limit. 

Jméno a příjmení: Vojtěch Giovanni Paolo 
Změlík (škoda, že se nějaký svatý biskup nej-
menoval Změlík, měl bych všechny tři jména 
podle biskupů :-D) 
Věk: 20 let, 9 měsíců a 17 dní (v den vydání 
tohoto čísla Vagónku) 
Bydliště: Bohumín, poslední české město na 
Dé jedničce. 
Jak ses k práci zástupce dostal a od kdy ji 
vykonáváš: Formálně jsem zástupce od září 
2014, ale největší úkol, který mi zatím byl 
svěřen, bylo vedení IT týmu na diecézku 
v Odrách. K funkci zástupce jsem se dostal 
tak, že mi bylo nabídnuto mým předchůd-
cem, abych ji po něm převzal. Váže se k tomu 
jedna historka, ale na to tady není místo, 
nicméně pokud by vás zajímala, tak vám ji 
kdykoli rád povím. 
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Jméno a příjmení: Alžběta Slobodová 
Věk: 21 
Bydliště: Český Těšín 
Jak ses k práci zástupce do-
stala a od kdy ji vykonáváš: 
Do děkanátních animátorů 
mě pozval kamarád 
z farnosti, který už se zastu-
pováním naší farnosti končil. 
Do funkce zástupce zástupce 
za děkanát mě přizval o. Karel 
a Vojta. V děkanátních ani-
mátorech jsem od prosince 
2011, zástupcem zástupce 
jsem od září 2014.  
Radost mi udělá: setkání s přáteli, čas stráve-
ný s Pánem, pěkné slovo, milý úsměv, krásná 
příroda, hudba, a ještě spoustu dalšího :-) 
Koníčky a zájmy: četba, vyrábění, hudba, vy-
tváření videoklipů. 
Oblíbená barva: modrá 

Oblíbený citát: A tak zůstává víra, naděje, 
láska – ale největší z té trojice 
je láska. (Kor 13, 13) 
Největší zážitek: Velkých zá-
žitků je mnoho, ale jedním 
krásným, na který si teď vzpo-
mínám, je putování po ferratě 
Ivano Dibona, kde jsem si 
mohla, ve výšce cca 2500 m a 
obklopena nádhernými hora-
mi, uvědomit (alespoň 
v lidských možnostech :-)) 
velikost Boží lásky a nádheru 
jeho stvoření. 

Co ti přinesla tato služba: krásné chvíle, se-
tkání s mnoha novými lidmi, a spolupráci 
s nimi, materiální pomoc při tvoření progra-
mu na spolčo ve farnosti, možnost aktivně se 
podílet na tvorbě akcí pro mládež a zároveň 
dostupnost informací (které se pak lehce 
předávají dále do farnosti). 

Radost mi udělá: Hromada 
brambor s vyškvařenou 
anglickou slaninou a cibul-
kou, dále pak hezké počasí 
(např. slunečný den, nebo 
pořádná letní bouřka) a 
v neposlední řadě setkání a 
popovídání si s přáteli. 
Oblíbená barva: #000000 
(pro neajťáky: černá) 
Oblíbený citát: První slova 
písně 113 z oficiálního Taizé 
zpěvníku – „Bóg jest 
miłością“ 
Největší zážitek: Je těžké ze všech zážitků 
vybrat ten největší. Kdybych to zobecnil, tak 
největší zážitky jsou pro mě ty, kdy mohu 
zakoušet Boží blízkost. Za poslední rok pro 
mě největším takovým zážitkem byla asi vigí-
lie na diecézku v Odrách. 

Představ nám akce 
v děkanátu, které pořádá-
te: Za „vlajkovou loď“ naše-
ho pastoračního plánu bych 
označil již tradiční církevní 
silvestr. Další velkou akcí je 
volejbalový turnaj a 
v květnu nás čeká duchovní 
obnova. 
Co ti přinesla tato služba: 
Tak v první řadě je to mož-
nost podílet se na Božím 
díle, uvědomil jsem si, že ve 

mně Bůh má velkou důvěru, že mi svěřil 
k obdělávání takový kus své vinice. Také jsem 
se více naučil spoléhat na Boha, protože bez 
toho by to nešlo. Ale mám za sebou také tým 
schopných animátorů, na které se můžu spo-
lehnout a jsem jim vděčný za vše, co pro mlá-
dež v děkanátu dělají.  
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Noční křížová cesta děkanát Nového Jičína  

 Zelený čtvrtek, 2. dubna 2015, 22 ho-

din, kaplička s 1. zastavením křížové cesty Via 

Crucis …  

 Hodně mladých, ale i starších lidí se 

zde sešlo, aby se pomodlili a prožili hezkou 

křížovou cestu v noci. Já byla mezi nimi. 

V plánu je projít celou cestu. Hned na začát-

ku se raději všichni 

vyfotíme. Jak se asi 

vleze okolo 100 lidí 

na jednu fotku? Ješ-

tě k tomu 

s kapličkou? Povedlo 

se, všichni jsou na 

fotce. Vycházíme. 

Nejdřív jdeme po 

cyklostezce, která 

vede z Nového Jičína 

do Rybí. Přibližně v půlce zatáčíme doprava 

na polní cestičku – docela zážitek, když je 

všude bahno a kaluže, z dopoledního deště a 

odpoledního sněžení, a ještě k tomu tma. Ale 

zvládli jsme to. Procházíme kolem potoka 

Rakovec až ke 2. zastavení. Pak už jenom 

kousek do Rybí. Tahle část cesty byla pro mě 

nejzajímavější. :D Boty od bahna, občas něja-

ký ten „šlápanec“ do kaluže. No nic, jdeme 

dál. Přecházíme přes Rybí, kde se párkrát 

zastavíme u kapliček, kde jsou další zastavení 

křížové cesty. Došli jsme na konec Rybí a je 

těsně před půlnocí.  Jelikož je za chvíli Velký 

pátek, dali jsme si přestávku, kdy jsme dojí-

dali svačiny, napili jsme se teplého čaje, atd. 

Je tady krásný výhled na Štramberk a horu 

Kotouč, kam se za chvíli vydáme. Jdeme ko-

lem dřevěného kostela sv. Kateřiny, do šíle-

ného kopce do Štramberku. V této části jsou 

další dvě zastavení. Ve Štram-

berku jsou 3 zastavení + další 3 

na hoře Kotouč. Jakmile se jde 

k posledním dvěma zastave-

ním, tak se jde do celkem str-

mého kopce. Vyšplhali jsme se 

k poslednímu zastavení – HU-

RÁ!!! Křížová cesta zdolána. Už 

se těším na příští rok. 

Kateřina Glogarová 
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 „Bez bázně tedy vyznávejme, ba pří-
mo hlásejme, že Kristus byl ukřižován za nás. 
Mluvte o tom ne se strachem, ale s radosti, 
ne se studem, ale s chloubou…“ (sv. Augus-
týn) 
 A tak jsme se my, animátoři ostravské-
ho děkanátu, rozhodli uskutečnit putovní 
křížovou cestu mladých, a to v neděli 29. 3. 

2015. Setkali jsme se 
v 15:30 u kostela sv. Flo-
riána v Ostravě - Prosko-
vicích a náš společný cíl 
představoval Krmelínský 
kopec s křížem. Vyšli 
jsme v průvodu okolo 
25 lidí s křížem v čele. 
Trasa vedla lesem, 
který dal každému 
možnost se ztišit, od-
počinout si od rušné-
ho města i běžných 
náročných pracovních 

dnů a načerpat nových sil a energie. Jak 

při cestě lesem, tak i v samotném Krmelíně 
se k nám nadále přidávali další a další poutní-
ci. Do cíle se došlo v počtu 40 lidí a poté jsme 
se vydali nazpět do Proskovic. Buďto pěšky 
nebo nabídnutým odvozem. Zdařilosti této 
akce přálo i počasí. 
 Velké díky patří všem, kteří se jakkoliv 

zapojili do této akce. Jak samotnou přípravou 

a realizací, tak i svou účastí a modlitbou. Tím-

to bychom Vás, kteří ještě váháte :-) chtěli 

vyzvat k účasti na dalším ročníku této akce a 

dalších akcích našeho děkanátu ;-) 

za ostravské animátory Kiki Šolcová 

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)  

Karviná: 
O víkendu 15. - 17. května 2015 se ve Frýdlantu nad Ostravicí uskuteční duchovní 
obnovu pro mládež karvinského děkanátu. Příslušnost k děkanátu Karviná není  pod-
mínkou. Duchovní obnovu povede o.Vojtěch Janšta. Více informací 
na www.dekanatkarvina.signaly.cz tam bude také přihlašování.  

Zvou karvinští animátoři 

Křížová cesta mladých ostravského děkanátu 



Květen 2015 

http://dcm.doo.cz         12 

Pětihvězdičkové Velikonoce města Staroveského 
 Kapesníky byly naprosto zbytečné. 
Mohla jsem rovnou chodit s toaleťákem 
v ruce jak mi ta voda z nosu pořád kapala. 
Lidově řečeno měla jsem rýmu jak šráky, kne-
dl v krku a k tomu všemu zvýšenou teplotu. 
Dobrý důvod zůstat doma. Já však sbalila 
svých pět švestek, do kapsy strčila šalvějové 
pastilky, paralen, pořádnou šálu a vydala se 
střemhlav prožít a oslavit Velikonoční svátky 
do Vsi spojenou s návštěvou své sestřenky 
Ani, která zde působí jako týmačka.  
 A jak už to mezi námi děvčaty chodí, 
vidíme-li se po delší době, i dvě hodiny na 
pokec je krátký čas. Důvod navíc strávit ve Vsi 
celé Velikonoce. Nejen že jsme si s Aňou 
skvěle pokecaly, člověk měl také příležitost 
seznámit se i s jinými lidmi a radost ze Vzkří-
šeného Pána sdílet společně. Všichni jsme se 
vždycky setkali hodinu před obřady ve společ-
né místnosti, kde nám týmáci nastínili průběh 
velikonočního tridua, aby byl člověk při obřa-
dech v obraze, což bylo úžasné. 
 Každý den měl své vlastní kouzlo. 
Představte si, že přijdete do místnosti tlume-

ných světel, rož-
nutých svíček ke 
krásně připrave-
né tabuli s již 
nachystaným 
jídlem. To člověk 
opravdu nemá 
každý den. Když 
jsme se pak 
všichni posadili 
na zem a otec 
Jan začal 
s modlitbami a 
jednotlivými ritu-
ály sederové ve-

čeře, jako by se 
člověk najednou 
ocitl v době před 
2000 lety a proží-
val poslední večeři 
Páně spolu s Ním 
naživo tady a teď. 
Občasné rušivé 
vysmáté elementy 
z bočních řad či 
pochvaly výborné-
ho masa na adre-
su kuchaři Kubíno-
vi, to vše dohro-
mady jen umocňovalo tu pravou atmosféru 
sederové večeře na Zelený čtvrtek ve Vsi. 
 Na druhý den dopoledne kdy se ko-
morní skladba 15ti lidiček vydala potěšit star-
ší farníky vlídným slovem, ulehla Mary na 
hodinku do postele a odpočívala s nateklým 
krkem a růžencem v ruce. Perfektní příleži-
tost k modlitbě. K té není ve Vsi nikdy daleko 
a Bohu díky za to. Než se mí staroveští kama-
rádi vrátili z obchůzky, byl postní oběd 
v podobě bramborové polívky a osmahlými 
kousky chleba na stole. A po vzoru mého dě-
dy, který razí heslo že…„po dobrém obědě je 
třeba si lehnout a po špatném ani nevstávat“ 
…se všichni odebrali do svých komůrek načer-
pat sílu na drama Velkého pátku. To není 
žádná sranda, když se někdo chystá zemřít. 
Dokonce položit život za toho druhého… 
 Chvíle toho dne, ať už vezmeme mod-
litbu Korunky Božího milosrdenství v 15:00 či 
následující večerní obřady v kostele, si prožil 
tak nějak každý sám ponořený do svých myš-
lenek a ticha. Na úplný závěr byl pro zájemce 
puštěn film Umučení Krista a další den ve Vsi 
se pomalu ubíral ke konci… 
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 Myslím, že by mi dal každý za pravdu, 
když řeknu, že sobotní snídaně byla z celých 
Velikonoc ta nejlepší. Nevím, jestli to bylo 
těmi čerstvými křupavými rohlíky anebo 
prázdnými žaludky u stolu, ale sledovat tu 
gurmánskou radost v očích mi kouzlilo úsměv 
na rtech. Je to až neuvěřitelné kolik se toho 
za ten den, kdy Pán ležel v hrobě, stihlo. Za-
tímco hoši pletli tatary na šmigrust, děvčata 
tvořila z papírů a skořápek velikonoční přá-
níčka a vajíčka za zvuku houslového virtuóze 
André Rieu z youtube, díky jehož hudbě se 
z posluchačů týmu stávají fanoušci nejen 
Baníku, ale také vážné hudby.  
 Mluvíme-li o klidném ránu, odpoledne 
by se dalo nazvat adjektivem dobrodružné, 
poněvadž byste velkou část účastníků Veliko-
noc nenašli ve Vsi, ale ve spletitých koutech 
hlavního města fotbalového manšaftu Baní-
ku, Ostravy. Zatímco Tři mušketýři bojovali o 
lístky na tribuně, ostatní rozjímali nad Božím 
hrobem ve Svinově. A než jsme se nadáli, 
projeli jsme i další kostely s nádhernými Boží-
mi hroby, moderní levné chrámy Kaufland, 
byť s předraženými čoko vajíčky, byli jsme na 
cestě zpět. 
 Navečer, kdy už bylo vše v kuchyni 
nachystáno a písničky nacvičené, jsme se 
odebrali před kostel, kde měla začít slavnost-
ní vigilie. Mezi zúčastněnými panovala atmo-
sféra plná radostného očekávání, ale také 
menší obavy z dlouhého průběhu slavnosti či 

vlezlé zimy v kostele. Za sebe můžu říct, že 
jsem zimu díky hřejivému termoforu moc 
nevnímala, natož abych měla dlouhou chvíli. 
Celou dobu jsem byla ponořená do toho Bo-
žího uragánu Ducha svatého, který řádil více 
než obvykle. Svátost křtu, biřmování, svátost 
manželství, ale hlavně radost ze Vzkříšeného 
Pána. Byly to velké zázraky, které způsobova-
ly úsměvy na všech tvářích. A jak jsem mohla 
pozorovat z kúru, v kostele bylo najednou o 
dvacet stupňů více… 
 A dalších stupňů ještě přibylo, když se 
celá ta Boží rodina přesunula na faru oslavo-
vat radostné aleluja, jak se říká hezky česky. 
Zatímco otcové posilovali zdraví svých oveček 
štamprličkami domácí slivovice, lidé za do-
provodu muzikantů vykládali, jásali a zpívali, 
jen co jim hrdlo ráčilo až do brzkých hodin 
ranních. A tak, mí milí, vrcholily Velikonoce 
křesťanů města staroveského. 
 Když uplynula sobota a začínal prv-
ní den týdne, přišly Marie z Magdaly a 
jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. 
A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť 
anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil ká-
men a usedl na něm. 
 Jeho vzezření bylo jako blesk a je-
ho roucho bílé jako sníh. 
 Strážci byli strachem z něho bez 
sebe a strnuli jako mrtví. 
 Anděl řekl ženám: 
 „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, 
který byl ukřižován. 
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte 
se podívat na místo, kde ležel.“   

Mt 28, 1-6 
 I šli se ráno podívat ti křesťané města 
Staroveského a anděl měl pravdu.  
 Místo kde Ježíš ležel, bylo opravdu 
prázdné…:-) 
Krásnou dobu Velikonoční Vám všem přeje +  

Mary Kučerková 
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 Již po čtvrté se sešli animátoři prvního 

ročníku na dalším zážitkovém víkendu, na kte-

rém nechyběl úsměv, pohoda a Bůh. Tentokrát 

byla tématem MODLITBA, díky které jsme si 

mohli uvědomit a prohloubit svůj vlastní vztah 

s Bohem a také si popovídat a obohatit ostatní 

o své zkušenosti. Na víkendu nechyběla ani 

pořádná sportovní 

aktivita, která nás 

velice překvapila. Jed-

nalo se o „hokej“ 

s tenisovým míčkem, 

pěti tyčemi a pěti hrá-

či. Cílem bylo dostat 

míček tam a zpátky 

po předem určené 

(nesmírně dlouhé :) trase. Ač jsme se snažili, 

jak jsme chtěli, míček se nám podařilo dopra-

vit do cíle jen v podobě nevzhledné, otrhané 

pseudokoule… Také jsme opékali špekáčky a 

pořádně provětrali hlasivky na čerstvém vzdu-

chu.  

Lucka Novotná 

Animátorský víkend  
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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 odkoukat.  Vděčni ti budou nejen účastníci, ale i týmáci za 
pomoc. 

Cyklopouť po diecézi  8. - 10. 5. diecéze oo—Krnovsko 
Kolo, cyklostezky a kilometry v zádech. To čeká na účastníky cyklopoutě. Vy-
razte s námi na pouť do okolí Cvílínu, rozhledny Ježník, zříceniny Burkvízu a 
Fulštejna, rozhledny Hraniční vrch i Šelenburku. Ti bystřejší postřehli, že kr-
novsko bude cílem naší cesty.  

Animátoři I./5   15. - 17.5.  Stará Ves n/O. 
Již 5 setkání mají animátoři, kteří se loni rozhodli pro dvouletý kurz. Modlitba, 
prožitek společenství i hra čeká na účastníky tohoto víkendu. Nezapo-
meňte s sebou dobrou náladu :) 

Svatodušní noční bdění  23.5. od 19:30 Stará Ves n/O. 
Přijeďte prožít předvečer Seslání Ducha svatého do Staré Vsi. Čeká na Vás 
svědectví, modlitba, svátost smíření, katecheze skupinky i hra. Celý program 
bude vrcholit mší svatou v 23:00. Možnost přespání ve vagónu. 

Animátoři II./5   29. - 31. 5.  Stará Ves n/O. 
Vrchol kurzu. Tak by se dalo nazvat co čeká na posledním víkendu mladé sko-
roanimátory. Mše svatá, modlitba, hra a závěrečné zkoušky. To vše a mno-
hem víc bude čekat na mladé, až přijedou do Staré Vsi. S sebou si určitě vez-
měte dvouleté animátorské znalosti a nervy ze železa :) 

Animátorská školka    5. - 7. 6.  Stará Ves n/O. 
Setkání mladých, kteří chtějí pomoct ve farnosti, ale ještě nemohou jít do 
kurzu animátorů. Je třeba se přihlásit na dcm.doo.cz 
 Začátek je v pátek v 19 hod. společnou večeří na diecézním středisku mláde-
že ve Staré Vsi n/O. 
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KEEP SMILING! 

Stojí blondýnka, brunetka a černovláska před zrcadlem pravdy a černovláska povídá: "Já 
myslím, že jsem nejhubenější na světě" a zrcadlo ji vcucne dovnitř. 
Brunetka povídá: "Já myslím, že jsem nejkrásnější na světě" a zrcadlo ji vcucne.  
Blondýna řekne: "Já myslím..." a vcucne ji to .  

Čech v Anglii musí jít k zubaři. Ukáže doktorovi bolavý zub a řekne: 
"Bolí mě tu." Zubař mu ale vytrhne dva jiné zuby. Muž odejde do čekárny a říká kamarádovi: 
"On mi vytrhl dva jiné zuby. Kamarád mu vysvětlí, že nesmí říkat tu, protože to v angličtině 
znamená dva. Tak se pacient vrátí do ordinace a říká zubaři: "Bolí mě ten." 
(Ten v angličtině znamená deset)  

Paní učitelka se ptá dětí:“ Máte někdo rád hudbu?“ zvednou ruku čtyři žáci a paní učitelka 
jim řekne: „Bezvadný, vyneste ten klavír z přízemí do páteho patra.“  

Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší? 
Postel.  

Které zvíře se po smrti ještě stokrát otočí? 
Grilované kuře.  

Víte proč čeští železničáři musejí stávkovat aspoň 12 hodin? 
Aby bylo jasně poznat, že to není zpoždění...  


