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Milí přátelé, 
 „Duchu svatý, lásko mezi Otcem a Sy-
nem, vnukni mi, co si mám myslet, co mám 
říkat a jak to říkat, co mám psát. Jak mám 
konat a co mám dělat, aby byla zjevená tvá 
sláva.“  
 Modlitba 
k Duchu svatému roz-
prostírá téma - Život 
s Duchem svatým. 
Mnoho lidí dnes neví, 
že nějaký Duch svatý je. 
A proč? A k čemu? On, 
který je konkrétní 
osobou, darem, vzta-
hem lásky, vše vede, 
naplňuje a dává všemu 
šmrnc.  
 Duch svatý se vznáší na počátku nad 
vodami. Vede celé dějiny spásy: proroky, Izrael 
až k příchodu Ježíše. Vidíme, jak sestupuje při 
křtu Janem Křtitelem, na Ježíše. Od té chvíle 
vše Ježíš, Boží Syn, koná v Duchu svatém. On 
jej vede na poušť. On mu vnuká, co má říci, jak 
to říci apod.  
 On dává slova, kterými Ježíš vyjadřuje 
pravdy o svém Otci, který ho poslal. Nakonec 
Duch svatý je vydechnut na kříži: „Otče, do 
tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Vždy 
nás to bude přesahovat. Vždy nahlédneme 
pouze částečně, to co je ryze Boží. Jedno je 
jasné: „Ježíš nám přislíbil, a stále Ducha svaté-
ho se svým Otcem, daruje.“ 
 Je to on, který tě naplnil při křtu a 
v plnosti svátosti biřmování. Jak s ním žiješ? 
Vzýváš jej, aby denně přicházel. Otevíral ti 
smysl Písma svatého. Ptáš se, jak vytvořit spol-
čo, víkendovku či tábor? On dává různé dary 
pro život a službu v církvi. 

 Společně si važme každého daru u ka-
marádů, lidí ve farnosti a celé společnosti. 
Duch Boží působí i u nepokřtěných, u každého 
člověka na celé planetě. Jedinou podmínkou 
přijetí Ducha svatého je touha, otevření srdce, 

které volá: Duchu sva-
tý přijď. Duchu svatý 
veď. Duchu svatý dej 
mi poznat…  
  
 Milí mlaďoši. Ať 
vaše nadšené mládí 
vždy prosvětluje a na-
plňuje působení Ducha 
svatého. Spojit dar 
mládí, otevřenost Du-
chu svatému naplňuje 

a utváří krásného, celého člověka. 
 
 Vyprošuji sílu Ducha Božího do života 
každého osobně. Sílu ke zkouškám. Sílu ke 
všemu, pro co jste se rozhodli, že prožijete 
v následujícím čase vašeho života.  
 

o. Kamilos – váš služebník Boží.   
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Liturgický kalendář 

1.6. 1. čtení: Tob 1,3;2,1a-8 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mk 12,1-12 
2.6. 1. čtení: Tob 2,9-14 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mk 12,13-17 
3.6. 1. čtení: Tob 3,1-11a.16-17a Žalm: Žl 25 Evangelium: Mk 12,18-27 
4.6. Těla a krve Páně 1. čtení: Ex 24,3-8 Žalm: Žl 116(115) 2. čtení: Žid 9,11-15 
 Evangelium: Mk 14,12-16.22-26 
5.6. 1. čtení: Tob 11,5-17 Žalm: Žl 146 Evangelium: Mk 12,35-37 
6.6. 1. čtení: Tob 12,1.5-15.20 Žalm: Tob 13 Evangelium: Mk 12,38-44 
7.6. 1. čtení: Gn 3,9-15 Žalm: Žl 130(129) 2. čtení: 2Kor 4,13-5,1 Evangelium:Mk 3,20-35 
8.6. 1. čtení: 2Kor 1,1-7 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 5,1-12 
9.6. 1. čtení: 2Kor 1,18-22 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,13-16 
10.6. 1. čtení: 2Kor 3,4-11 Žalm: Žl 99 Evangelium: Mt 5,17-19 
11.6. 1. čtení: Sk 11,21b-26;13,1-3  Žalm: Žl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6 Evangelium: Mt 10,7-13  
12.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 1. čtení: Oz 11,1.3-4.8c-9  
 Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6 2. čtení: Ef 3,8-12.14-19 Evangelium: Jan 19,31-37 
13.6. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 1. čtení: Iz 61,9-11  
 Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 2. čtení: Ef 3,8-12.14-19 Evangelium: Lk 2,41-51 
14.6. 1. čtení: Ez 17,22-24 Žalm: Žl 92(91) 2. čtení: 2Kor 5,6-10 Evangelium: Mk 4,26-34 
15.6. 1. čtení: 2Kor 6,1-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mt 5,38-42 
16.6. 1. čtení: 2Kor 8,1-9 Žalm: Žl 146 Evangelium: Mt 5,43-48 
17.6. 1. čtení: 2Kor 9,6-11 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
18.6. 1. čtení: 2Kor 11,1-11 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mt 6,7-15 
19.6. 1. čtení: 2Kor 11,18.21b-30 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,19-23 
20.6. 1. čtení: 2Kor 12,1-10 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,24-34 
21.6. 1. čtení: Job 38,1.8-11 Žalm: Žl 107(106) 2. čtení: 2Kor 5,14-17  
 Evangelium: Mk 4,35-41 
22.6. 1. čtení: Gn 12,1-9 Žalm: Žl 33 Evangelium: Mt 7,1-5  
23.6. 1. čtení: Gn 13,2.5-18 Žalm: Žl 15 Evangelium: Mt 7,6.12-14 
24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 139  
 2. čtení: Sk 13,22-26 Evangelium: Lk 1,57-66.80 
25.6. 1. čtení: Gn 16,1-12.15-16 Žalm: Žl 106 Evangelium: Mt 7,21-29 
26.6. 1. čtení: Gn 17,1.5.9-10.15-22 Žalm: Žl 128 Evangelium: Mt 8,1-4 
27.6. 1. čtení: Gn 18,1-15 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mt 8,5-17  
28.6. 1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24 Žalm: Žl 30(29) 2. čtení: 2Kor 8,7.9.13-15  
 Evangelium: Mk 5,21-43 
29.6.  Slavnost sv. Petra a Pavla 1. čtení: Sk 12,1-11 Žalm: Žl 34(33) 2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-
18 Evangelium: Mt 16,13-19 
30.6.  1. čtení: Gn 19,15-29 Žalm: Žl 26 Evangelium: Mt 8,23-27 

Zdroj: 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) 
(pokračování z minula) 

3. … protože uvidí Boha 

V srdci každého muže a každé ženy neustále 
zaznívá Pánovo pozvání: „Hledejte mou 
tvář!“ (Žalm 27,8). Zároveň musíme čelit neu-
stálé konfrontaci s ubohou situací nás hříšníků. 
Je tomu tak, když čteme například v Knize žal-
mů: „Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, 
kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má 
nevinné ruce a čisté srdce“ (Žalm 24,3-4). Ne-
smíme ale mít strach ani si nechat vzít odvahu: z 
Bible i ze zkušeností každého z nás vidíme, že 
Bůh dělá vždy první krok. To On nás očišťuje, 
abychom se s ním mohli osobně setkat. 

Když Bůh povolal proroka Izaiáše, aby mluvil v 
jeho jménu, ten se polekal a řekl: „Běda mně, je 
se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých 
rtů“ (Iz 6,5). Hospodin jej přesto očistil, když mu 
poslal anděla, aby se dotknul jeho úst a řekl: 
„Tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen“ (Iz 
6,7). V Novém zákoně, když Ježíš na Genezaret-
ském jezeře povolal své první učedníky a dovršil 
zázračný rybolov, Šimon Petr mu padl k nohám 
a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříš-
ný!“ (Lk 5,8) Odpověď přichází bezprostředně: 
„Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi“ (Lk 
5,10). A když mu jeden z Ježíšových učedníků 
říkal: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí,“ 
Ježíš mu odpověděl: „Kdo viděl mne, viděl Ot-
ce“ (Jan 14,8-9). Pánovo pozvání k setkání s ním 
je tedy adresované každému z nás, ať už je kde-
koli a nachází se v jakékoli situaci. Stačí „aby 
učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že 
ho bude hledat bez ustání každý den. Nikdo 

nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto 
pozvání netýká“ (Evangelii gaudium, 3). 
Všichni jsme hříšníky a potřebujeme, aby nás 
Pán očistil. Stačí však udělat jeden nepatrný 
vstřícný krok k Ježíšovi, abychom objevili, že On 
nás stále očekává s otevřenou náručí, přede-
vším ve svátosti smíření – svátosti, jež je před-
nostní příležitostí k setkání s Božím milosrden-
stvím, které očišťuje a obnovuje naše srdce. 

Ano, drazí mladí, Pán se chce s námi setkat, 
chce, abychom jej „viděli“. A jak? – můžete se 
mě zeptat. Také svatá Tereza z Avily, která se 
narodila ve Španělsku před pěti sty lety, už od-
malička říkávala svým rodičům: „Chci vidět Bo-
ha.“ Potom objevila cestu modlitby jako „intimní 
přátelský vztah s tím, jímž se cítíme být milová-
ni“ (Kniha života, 8,5). Proto se vás ptám: Modlí-
te se? Víte, že můžete hovořit s Ježíšem, 
s Otcem a s Duchem Svatým tak, jako hovoříte s 
přítelem? A ne s jakýmkoli přítelem, ale s vaším 
nejlepším a nejdůvěrnějším přítelem! Zkuste to 
jednoduše udělat. Objevíte to, co jeden venko-
van z Arsu říkal svatému faráři ze své vesnice o 
své modlitbě před svatostánkem: „Já se dívám 
na něho a on se dívá na mne“ (Katechismus 
katolické církve, 2715). 

Ještě jednou vás vyzývám, abyste se s Pánem 
setkávali v časté četbě Písma svatého. Pokud 
ještě na to nejste zvyklí, začněte s evangelii. 
Přečtěte si každý den jednu pasáž. Nechte, aby 
Boží slovo promlouvalo k vašim srdcím a přiná-
šelo světlo na vaši cestu (srov. Žalm 119,105).  
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Objevíte pak, že Boha lze „vidět“ také v tváři 
bližních, především těch nejvíce opomíjených: v 
chudých, hladových, žíznivých, cizincích, nemoc-
ných, uvězněných (srov. Mt 25,31-46). Máte již 
takovou zkušenost? Drazí mladí, abyste porozu-
měli logice Božího království, je třeba, abyste si 
v kontaktu s chudými přiznávali i svoji chudobu. 
Čisté srdce je nutně i srdcem obnaženým, které 
se dokáže snížit a sdílet svůj vlastní život s těmi 
nejpotřebnějšími.  

Setkání s Bohem v modlitbě, v četbě Bible a v 
bratrském životě vám pomůže lépe poznat Pána 
i sebe samotné. 
Tak, jako se to 
přihodilo 
Emauzským 
učedníkům 
(srov. Lk 24,13-
35), Ježíšův hlas 
způsobí, že za-
hoří vaše srdce 
a otevřou se 
vaše oči, abyste 
rozpoznali jeho 
přítomnost ve 
svém životě. Tak 
objevíte láskypl-
ný záměr, který má On pro váš život.  

Někteří z vás cítí, nebo teprve pocítí, že je Pán 
volá do manželství k vytvoření rodiny. Mnozí si 
dnes myslí, že toto povolání je „nemoderní“, ale 
tak tomu není! Právě z tohoto důvodu dnes celé 
církevní společenství prožívá zvláštní období, 
kdy uvažuje o tomto povolání a o poslání rodiny 
v církvi a v současném světě. Kromě tohoto vás 
vybízím, abyste zvážili cestu zasvěceného života 
nebo kněžství. Je krásné vidět mladé lidi, jak se 
rozhodují pro povolání odevzdat se Kristu a 
službě jeho církvi! Ptejte se s čistou duší a ne-
mějte strach z toho, co od vás Bůh žádá! Počína-
je vaším „ano“, jímž odpovíte na Boží volání, se 
v církvi a společnosti stanete novou setbou na-

děje. Nezapomeňte – Boží vůle je naše štěstí! 

4. Na cestě do Krakova 

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha“ (Mt 5,8). Drazí mladí, jak vidíte, 
toto blahoslavenství velice úzce souvisí s vaším 
životem a je zárukou vašeho štěstí. Proto vám 
ještě jednou opakuji: mějte odvahu být šťastni! 

Letošní Světový den mládeže je poslední etapou 
přípravy směřující k příštímu velkému světové-
mu setkání mladých v Krakově v roce 2016. 

Právě před tři-
ceti lety svatý 
Jan Pavel II. 
ustanovil v 
církvi světové 
dny mládeže. 
Toto putování 
mladých napříč 
kontinenty pod 
vedením Petro-
va nástupce 
bylo skutečným 
darem prozře-
telnosti a pro-
rockou iniciati-

vou. Společně Pánu poděkujme za cenné plody, 
které tato setkání přinesla do života tolika mla-
dých lidí na celé planetě! Kolik důležitých obje-
vů – především objevení Krista jako Cesty, Prav-
dy a Života a církve jako velké a otevřené rodi-
ny! Kolik životních proměn a kolik rozhodnutí 
pro povolání vzešlo z těchto setkání! Kéž se 
svatý papež Jan Pavel II., patron světových dnů 
mládeže, přimlouvá za naši pouť směřující do 
jeho Krakova. Ať nás na této cestě provází ma-
teřský pohled milostiplné, překrásné a přečisté 
blahoslavené Panny Marie. 

Ve Vatikánu 31. ledna 2015 

památka svatého Jana Boska  

                                                                      František 
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PROŽILI JSME... 

Cyklopouť po diecézi 
 Letošní cyklopouť byla, jak již tra-
dičně, zahájena ve Staré Vsi n. O. 
V páteční dopoledne se tu sešlo několik 
nadšenců cyklistiky, aby následujících 
několik dní strávili čas šlapáním kopců a 
poznáváním krajiny severní Moravy a 
kousku Polska. První zastávka byla 
v obědový čas v Raduni, kde jsme se kro-
mě jídla stihli pokochat zdejším zámkem 
a přilehlou oranžerií.  Dále jsme nabrali 
směr Stěbořice, kde právě probíhala bě-
žecká a kulturní akce k připomenutí ze-
snulého kněze Josefa Motyky. Za zmínku 
určitě také stojí malá oddechová zastáv-
ka u kaple sv. Anny s vodním pramenem, 
kde jsme duchovně porozprávěli na téma 
„ Bůh je férový hráč“. V cíli první etapy na 
faře v Zátoře jsme omyli naše upocená 
těla a řádně doplnili energii vydatnou 
večeří.  
 I další den nám přálo hezké počasí, 
naše sedací části se smiřovaly se sedátky, 
někteří se zaučili ve výměně defektů a 

jiní se přiučili novým kaskadérským kous-
kům při pádech. To nám ovšem neubíra-
lo na nadšení a s podporou usměvavého 
staroveského týmu jsme ukrajovali další 
kousky naší pouti. Na poutním místě Cvi-
lín se přidali další cyklopoutníci, pomodli-
li jsme se u Panny Marie a vyslechli další 
téma o modlitbě. Odpolední prohlídka 
Hraniční rozhledny naskytla nádherný 
výhled na celou krajinu. Obědová pauza 
na nás dále čekala ve Městě Albrechtice, 
odkud jsme pokračovali do Vysoké, u 
příležitosti slavení mše svaté s domácími 
farnicemi. Značně unavení jsme do Bohu-

šova, což byl cíl naší cesty, dojeli 
při pozdním odpoledni. Večerní 
program obsahoval především 
táborák, při kterém jsme opekli 
párky a prožili několik společných 
chvilek s otcem Janem Mazurem. 
V neděli jsme zavítali do Polska, 
abychom si zkrátili cestu zpět. Přes 
Rohov a Chuchelnou jsme pak do-
putovali do Staré Vsi. 

Martin + Hanička  
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Děkanátní pouť do Frýdku(děkanátu Ostrava) 

Dne 2. května ve 12 
hodin byl sraz u dřevěného 
kostela v Hrabové. Když jsme 
se všichni sešli u tohoto kos-
telíka, čekali jsme, až z něho 
vyjdou novomanželé, aby-
chom mohli vejít dovnitř a 
pomodlit modlitbu před naší 
poutí. Po společné modlitbě 
jsme se před kostelíkem vy-
fotili a vydali se na pouť 
s křížem a děkanátní vlajkou. 
Sice nás nebylo moc, ale bylo pěkné, že 
s námi šli i starší farníci. V Paskově jsme 
si dali přestávku, abychom se posilnili, 
ale také abychom počkali na další poutní-
ky, kteří se nestihli k nám připojit. 
V polovině cesty se Majda s Market roz-
hodly, že si zují boty a půjdou naboso. 
Kousek před Frýdkem jsme se pomodlili 
růženec. Když jsme dorazili do Frýdku, 
tak první, co jsme viděli, byl Kaufland.  

Otec Jakub řekl, že by bylo dobré, aby-
chom došli nejdříve k bazilice a až poté 
nakupovat do Kauflandu. Před bazilikou 
jsme se pomodlili Zdrávas královno a pak 
naše cesta vedla do obchodu, kde jsme 
nakupovali svačiny a občerstvení. Později 
jsme se přesunuli do baziliky Navštívení 
Panny Marie, kde jsem potkala mnoho 
známých lidí, kteří se nemohli pěší pouti 
zúčastnit. Byla jsem ráda, že přijeli, aby 

společně s námi poutníky slavili 
mši svatou. Pak začala mše sva-
tá, kterou sloužil Mons. Martin 
David. Po slavnostní mši svaté 
se všichni rozjeli do svých do-
movů. 
Po celou dobu nám přálo poča-
sí, krásně svítilo sluníčko, pano-
vala dobrá nálada a přátelská 
atmosféra. Myslím si, že se tato 
pouť vydařila a všem líbila. 

Simča Kováčová  
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Kaplan a zástupci za děkanát Nový Jičín 
Jméno a příjmení: Jakub 
Vavrečka 
Věk: Rovných 30. 
Bydliště: Momentálně 
Kopřivnice. 
Jak ses k práci kaplana 
dostal a od kdy ji vyko-
náváš: U nás, kněží, je to 
jednodušší :-) Psal se 
červenec 2014, byl jsem 
zrovna na začátku pěší 
pouti do Čenstochové a 
zvoní telefon od otce 
Kamila. Že si mám pro-
myslet, jestli bych ne-
chtěl dělat kaplana pro mládež. Tak jsem 
šlapal a promýšlel… a výsledek vidíte. 
Radost mi udělá: Dobře udělaná práce. 
Koníčky a zájmy: Jaro je tady, takže kolo! 
Oblíbená barva: Modrá (i když kolo mám 
zelené). 
Oblíbený citát: Do domu Hospodinova 
s radostí půjdeme (Žalm 122) 
Největší zážitek: Když mě otec biskup 
vysvětil na kněze a poslal do děkanátu 
Nový Jičín. :-) 
Představ nám váš děkanát: Děkanát No-
vý Jičín je krásný děkanát v podhůří Bes-
kyd, tvořící takový trojúhelník zahrnující 
města Nový Jičín, Příbor a Frenštát pod 
Radhoštěm. Je plný mladých aktivních 
lidí, kteří jsou ochotni udělat něco pro 
druhé. Specifikem je křížová cesta, která 
se vine přímo uprostřed děkanátu (mezi 

městy Nový Jičín a 
Štramberk – viz květnový 
Vagonek), a kterou mladí 
z děkanátu doslova oživi-
li. 
Co ti přinesla tato služ-
ba: Zatím je brzo na hod-
nocení, ale mohu říci, že 
jsem poznal hodně krás-
ných otevřených mla-
dých lidí. A jako bonus 
mi služba přinesla účast 
na studijně-formačním 
kurzu. 
 

 
Jméno a příjmení: Celý jménem jsem Vojtěch 
archanděl Gabriel Orlík (bratři jsou Michael a 
Rafael; o. biskup dodal, že na sestru zbyl Luci-
fer :-D) 
Věk: přes 20 
Bydliště: Šenov, u kterého je i Nový Jičín. 
Jak ses k práci zástupce dostal a od kdy ji 
vykonáváš: Po SDM v Sydney jsem ve 14cti 
začal zastupovat svou farnost. Po Madridu si 
mě, dnes už kmotr Standa, vzal jako nového 
parťáka. Rok poté jsem to převzal. Jelikož 
předchůdci u nás končili po dvou letech svat-
bou :-D proto si mě animátoři dobírali. No 
zklamal jsem :-D jsem svobodný a myslím, že 
nejdéle působící zástupce v diecézi :-D. 
Radost mi udělá: Když zjistím, že má služba 
má smysl. 
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Koníčky a zájmy: Já mládeži dávám většinu 
svého volného času, stala se to mým koníč-
kem a případné své zájmy tam jdou 
rozvíjet, třeba perfekcionismus :-D 
Oblíbená barva: Jako děkanát ujíž-
díme na oranžové a žluté. 
Oblíbený citát: Bůh je síla má; Ne-
boj se, jen věř! 
Největší zážitek: Z nevěřícího pro-
středí byl výraz spolužáka ze SŠ, 
když slyšel v hodině můj telefonní 
rozhovor s nadací, které jsem před-
stavoval náš děkanátní projekt za 
čtvrt milionu a jeho potřebu dofi-
nancovat :-D. 
Jaké akce v děkanátu pořádáte: Rok začíná-
me plesem, následuje křížová cesta pro rodi-
ny, víkendovka pro zástupce, noční křížová 
cesta, pěší pouť, duchovní obnova; nepravi-
delně pak setkání dětí či schol a další akce 
jsou ve vývoji. 

Co ti přinesla tato služba: Pravdivější a ucele-
nější pohled na církev, ať už jsou kněží či laici, 

ať v tom dobrém či špatném. 
Už je to asi 3000 hodin stráve-
ných nad službou laického 
zástupce v děkanátní mládeži, 
a to pak toho je opravdu hod-
ně :-D. Manažerské zkušenos-
ti, ať už z organizování nebo 
domyšlením akcí. Přípravou 
měsíčních setkání, kde až 40 
členný tým zástupců mi dával 
i zabrat :-D. Mít odlišný názor, 
který jde proti proudu. V 17cti 

jsem mnohdy sám jednal na stavebních úřa-
dech, psal a volal si se starosty, biskupstvím, 
novináři atp. Je toho o mnohem víc. Jsou to 
zkušenosti, kontakty, známí k nezaplacení. 
Mnohému vděčím právě skvělým lidem ko-
lem mě. Uvědomuji si, že služba měla, má a 
bude mít smysl. 

Jméno a příjmení: Marek Glo-
gar 
Věk: 19 
Bydliště: Nový Jičín 
Jak ses k práci zástupce dostal 
a od kdy ji vykonáváš: povolal 
mě bývalý skvělý zástupce Stan-
da Štefek a vykonávám ji od r. 
2012 
Radost mi udělá: Když vidím, že 
všichni kolem mě se skvěle baví 
a usmívají se :-) 
Koníčky a zájmy: horské kolo, 
běh, plavání, ministrování, fil-
my, auta, focení, florbal, basketbal, motorky 
Oblíbená barva: záleží podle nálady, asi ne-
mám oblíbenou barvu 
Oblíbený citát: A tak zůstává víra, naděje, 
láska – ale největší z té trojice je láska. (1. Kor 

13,13) 
Největší zážitek: je pro mě kaž-
doroční skautský tábor, člověk 
na 14dní vypadne z reality a má 
více čas na sebe i když se věnu-
je ostatním… a ještě bych přidal 
WYD Madrid :-) 
Jaké akce v děkanátu pořádá-
te: 
- křížová cesta přes den a v noci 
- ples 
- loni i ADOM (adventní duchov-
ní obnova mládeže) 
- téměř každý měsíc setkání 

zástupců za farnost 
Co ti přinesla tato služba: poznal jsem spous-
tu skvělých lidí, naučil se lépe organizovat 
akce, utvrdila mě v tom, že tady není nikdo 
sám 
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Animátoři II 
 V pátek 27. září 2013 se poprvé do 
diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi 
dopravila z různých koutů naší diecéze třice-
tičlenná skupinka mládeže, která se téměř 
vůbec neznala a byla hodně různorodá. Před 
námi bylo 11 víkendů a dvě duchovní obno-
vy. V této skupince jsem se ocitla i já.  
 Za to, že jsem se přihlásila do Animá-
torů, vděčím své rodině. Jsem docela akční 
člověk, který moc nezná nudu. Od svého brá-
chy jsem slýchala něco o nějakých animáto-
rech. Vždycky jsem si říkala, že to musí být 
super, tolik zážitků, zkušeností, tolik nových 
kamarádů a spoustu dalšího… :) 
 Jednoho dne mi mamka položila na 
stůl nějaký papír se slovy, jestli bych to prý 
nechtěla zkusit. Byla to přihláška do Animá-
torů. Ani nevím, ale myslím, že tam ležela 
pak ještě docela dlouho. Jenže jednou jsem 
se rozhodla a přihlásila jsem se. Z naší farnos-
ti jsme se přihlásily dvě a tak jsme se začaly o 
některých víkendech vytrácet z domu a jezdi-
ly jsme právě do Staré Vsi.  
 Na prvním víkendu nás pěkně přivítali 
týmáci – Kača, Klákrka, Kubino a Kuba a taky 
o.Kamil s o.Michalem. Tento víkend byl tako-
vý poznávací. Seznámili jsme se se středis-
kem, týmáky, kněžími, vagónem a společně 
navzájem. I téma tohoto ví- kendu 
bylo zaměře- né na 

pozná-
ní sebe 
samé-
ho. 

 Každý 

víkend jsme spo-
lečně zahájili páteční večeří. Následovala 
přednáška či katecheze a někdy hra.  Den byl 
vždy zakončen modlitbou. V soboty pro nás 
byly připraveny různé přednášky, hry, modlit-
by, skvělé jídlo a odpolední klid. Občas jsme 
pomohli s nějakou menší prací na středisku.  
 V neděle nás jako vrchol víkendu če-
kala mše svatá, před ní přednáška či kateche-
ze a po ní oběd. Sbalení se, úklid a návrat 
domů. 
 Každý víkend měl své téma, a tak jsme 
zaměřili třeba na poznání sebe samého, víru, 
vedení spolč ve farnostech, výběr svého po-
volání, vztahy a mnoho dalšího. Získali jsme 
taky plno nových zážitků a zkušeností a po-
znali mnoho nových přátel. O prázdninách 
jsme někteří vyjeli na Osoblažsko jako pomoc 
v pohraničí, další připravovali tábor pro děti 
na středisku. V dalším roce jsme také přivítali 
novou týmačku Aničku a o. Jana.  
 Jsem moc ráda, že jsem se tehdy roz-
hodla přihlásit se do Animátorů, protože pro 
mě to je skupinka lidí, kteří chtějí jít za Bo-
hem, kteří se nebojí do něčeho zapojit a snaží 
se pomoci druhým, kteří jsou dobrými přáte-
li. O středisku teď vím, že vždycky, když tam 
přijedu, budou pro mne dveře otevřené. Pro 
mě jsou Animátoři zkušenost, za kterou jsem 
hrozně moc vděčná. 

Eliška Svobodová 
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 Komornější atmosféra i 
méně týmaků nenarušilo pří-
jemné setkání víkendu -
cetiletých na středisku. Slezli 
jsme se z různých koutu 
diecéze. Začalo to v pátek 
seznamovací hrou, večerním 
duchovním povídáním otce 
Kamila přes sobotní výlet na 
haldu Ema (vřele doporučuji 
tento výlet krásný výhled do 
okolí) opékání buřtů a tábo-
rákem s kytarou, vše 
jsme zakončili nedělní 
bohoslužbou. 
 Díky otci Kamilo-
vi, týmakům za pro-
gram, kuchařkám, že 
jsme nemuseli držet 
půst a hlavně dík všem 
účastníkům, že jsme 
mohli navzájem po-
znat nové lidi a zažít 
fajn atmosféru. 

Jirka 

Nabídka 
Možnost pozvat si někoho z týmáků do spolča - na popovídání, 
po domluvě i na určité téma. 
S požadavkem se můžete obrátit na o. Kamila ( 731625717) ne-
bo Jordyho (605 830 898)  

Víkend pro cetileté 
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Slezská lilie 2015 
Pátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne 13. 
– 14. června tradičně u kostela sv. Antonína v Ostravě Kunčičkách. Letos 
představíme tyto výjimečné zahraniční projekty: originální bluesrock Glenn 
Kaiser Band z Chicaga (USA), alternativní duo Sea+Air z Německa a rodinnou 
polskou kapelu Głyk P.I.K. Quartet. Ze Slovenska přijedou zahrát Richard 
Čanaky & F.B.I. nebo vycházející hvězda Lucie Briestenská s kapelou. Z do-
mácích účinkujících jistě potěší Lenka Dusilová, pianistka Beata Hlavenková, 
kapely Shirim Ashirim, Safenat Paneach či vokální skupina Let´s Go! Samo-
zřejmě, k vidění a slyšení toho bude mnohem více… Nedělí nás letos provede 
otec Marian Kuffa a festival zakončí skupina Traband. 
Motto festivalu pro rok 2015 zní: 
„Jsme tu pro druhé“. Letošní výtě-
žek pomůže matkám s dětmi v tís-
ni v Charitním domě Matky Tere-
zy. 
 

Přijďte, bavte se a podpořte svůj 
festival! 
Více informací naleznete na strán-

kách festivalu: www.slezskalilie.cz  
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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. 

Animátoři I./6   12. - 14. 6.  Stará Ves n/O. 
Poslední setkání animátorů prvního ročníku bude ve znamení příprav  
na tábor. Opět se sejdeme ve Staré Vsi  a čeká nás nejenom pří-
prava, ale i modlitba a setkání. 

LISK—PLESK   5. - 8. 8.   Stará Ves n/O. 
Program pro mladé  s větší hloubkou na katecheze, modlitby atd. Při-
jďte se duchovně proplesknout do Staré Vsi v polovině prázdnin. Vy-
razte na skoro prodloužený víkend a poznejte nové lidi a opětovně 
načerpejte síly duchovní i fyzické. 

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 
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KEEP SMILING! 

Pane doktore, poradil jste mi, že mám chodit spát se slepicemi, ale já nemůžu!" 
"Proč?" 
"Pořád padám z bidla!"  

"Pane doktore, co mám dělat? Na určitých místech pořád tloustnu." 
"Tak na ta místa nechoďte!"  

Dobré a špatné zprávy pro faráře: 
Dobrá zpráva: Dnes jste v řece pokřtil sedm lidí. 
Špatná zpráva: Dva vám uplavali. 
 

Dobrá zpráva: Ženské společenství ve farnosti odhlasovalo, že vám pošle blahopřáni. 
Špatná zpráva: Prošlo to 31 : 30. 
 

Dobrá zpráva: Konečně jsem našel sbormistra, který má stejnou představu jako vy. 
Špatná zpráva: Sbor se vzbouřil. 
 

Dobrá zpráva: Ženské farní volejbalové družstvo poprvé zvítězilo. 
Špatná zpráva: Zvítězilo nad mužským farním volejbalovým družstvem. 
 

Dobrá zpráva: Účast na bohoslužbách v tomto měsíci strmě vzrostla. 
Špatná zpráva: Byl to měsíc, kdy jste byl na dovolené. 
 

Dobrá zpráva: Farníci se konečně dohodli, že vám darují cestu do Svaté země. 
Špatná zpráva: Čekají, až vypukne další konflikt. 
 

Dobrá zpráva: Váš nejhorlivější kritik definitivně opustil farnost. 
Špatná zpráva: Zvolili ho vaším novým biskupem. 


