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Milí mladí,  
zdravím vás z Ostravy, jako nový kaplan pro 
mládež ostravského děkanátu. Jmenuji se 
o. David Powiesník a letos jsem se přestě-
hoval z Nového Jičína do Ostravy ke kated-
rále. Rad bych se aspoň krátce představil. 
Pocházím z  Karviné, kde jsem vyrůstal a po 
absolvování střední průmyslové školy jsem 
nastoupil do Ostravy na VŠB-TU , kde jsem 
vystudoval bakalářské studium na strojní 
fakultě. Po tomto studiu jsem se rozhodl 
nastoupit do kněžského semináře a v roce 
2012  jsem byl vysvěcen na jáhna a mou 
první zastávkou byl jáhenský rok 
v Kobeřicích. Po vysvěcení na kněze jsem 
působil čtyři roky v Novém Jičíně.   

Nedávno se mi dostala do rukou 
kniha s názvem Na orlích křídlech a velice 
mě oslavila. Jejím autorem je známý mino-
rita Elias Vella. Kolikrát se ptáme, jak by 
měla naše modlitba vypadat? A právě tento 
autor se snaží nám na to dát odpověď.  
Hned v úvodu objasňuje důvody, proč píše 
další knihu o modlitbě. Nechce, aby to byla 
kniha o metodách, jak se modlit, ale chce 
každého čtenáře vzít za ruku a s odvahou 
společně vstoupit do objevování tajemství 
modlitby. Chce, aby čtenář znovu objevil 
krásu modlitby, jako důvěrného rozhovoru 
s Bohem. A to je úkol pro každého z nás, 

abychom i my každého dne objevovali krá-
su z rozhovoru se svým Pánem v modlitbě a 
skrze ni vytvářeli s Ním vztah. Ať právě 
modlitba je základem každého duchovního 
života. Pomalu se blíží období, kdy více 
pamatujeme na naše zemřelé.  Nezapomí-
nejme na ně i při rozhovoru s Bohem 
v modlitbě.  

Věřím, že se budeme společně 
setkávat, nejen při modlitbě, na různých 
akcích pro mládež. :-) 

o. David  

Slovo o. Davida, kaplana pro mládež děkanátu Ostrava 
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Liturgický kalendář na listopad 2017 

1.11. 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 Žalm: Žl 24(23) 2. čtení: 1Jan 3,1-3 Evangelium: Mt 5,1-12a 
2.11. 1. čtení: Mdr 3,1-9 Žalm: Žl 116 2. čtení: Řím 8,14-23 Evangelium: Mt 25,31-46 
3.11. 1. čtení: Řím 9,1-5 Žalm: Žl 147B Evangelium: Lk 14,1-6 
4.11. 1. čtení: Řím 11,1-2a.11-12.25-29 Žalm: Žl 94 Evangelium: Lk 14,1.7-11 
5.11. 1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10 Žalm: Žl 131(130) 2. čtení: 1Sol 2,7b-9.13  
 Evangelium: Mt 23,1-12 
6.11. 1. čtení: Řím 11,29-36 Žalm: Žl 69 Evangelium: Lk 14,12-14 
7.11. 1. čtení: Řím 12,5-16a Žalm: Žl 131 Evangelium: Lk 14,15-24 
8.11. 1. čtení: Řím 13,8-10 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 14,25-33 
9.11. 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12 Žalm: Žl 46(45) 2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17  
 Evangelium: Jan 2,13-22 
10.11. 1. čtení: Řím 15,14-21 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 16,1-8 
11.11. 1. čtení: Řím 16,3-9.16.22-27 Žalm: Žl 145 Evangelium: Lk 16,9-15 
12.11. 1. čtení: Mdr 6,12-16 Žalm: Žl 63(62) 2. čtení: 1Sol 4,13-18 Evangelium: Mt 25,1-13 
13.11. 1. čtení: Kol 3,12-17 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 25,31-46 
14.11. 1. čtení: Mdr 2,23-3,9 Žalm: Žl 34 Evangelium: Lk 17,7-10 
15.11. 1. čtení: Mdr 6,1-11 Žalm: Žl 82 Evangelium: Lk 17,11-19 
16.11. 1. čtení: Mdr 7,22-8,1 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 17,20-25 
17.11. 1. čtení: Mdr 13,1-9 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 17,26-37 
18.11. 1. čtení: Mdr 18,14-16;19,6-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 18,1-8 
19.11. 1. čtení: Pr 31,10-13.19-20.30-31 Žalm: Žl 128 2. čtení: 1Sol 5,1-6  
 Evangelium: Mt 25,14-30 
20.11. 1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 18,35-43  
21.11. 1. čtení: 2Mak 6,18-31 Žalm: Žl 3 Evangelium: Lk 19,1-10 
22.11. 1. čtení: 2Mak 7,1.20-31 Žalm: Žl 17 Evangelium: Lk 19,11-28 
23.11. 1. čtení: 1Mak 2,15-29 Žalm: Žl 50 Evangelium: Lk 19,41-44 
24.11. 1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Lk 19,45-48 
25.11. 1. čtení: 1Mak 6,1-13 Žalm: Žl 9 Evangelium: Lk 20,27-40 
26.11. 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17 Žalm: Žl 23(22) 2. čtení: 1Kor 15,20-26.28   
 Evangelium: Mt 25,31-46 
 27.11. 1. čtení: Dan 1,1-6.8-20 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,1-4 
28.11. 1. čtení: Dan 2,31-45 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,5-11 
29.11. 1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,12-19 
30.11. 1. čtení: Řím 10,9-18 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Mt 4,18-22 

Společenství 
Máte možnost využít týmu ze Vsi a 
pozvat si někoho z týmáků do spolča - 
na popovídání, po domluvě i na určité 
téma. S požadavkem se můžete obrátit 
na o. Jana (733 676 604). Foto: Spolčo z 
Českého Těšína foceno 10/2017 
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PROMLUVA SV. OTCE... 

Bdělé očekávání 
Katecheze papeže Františka z 11. října, nám. sv. Petra  

Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
Dnes bych se chtěl zaměřit na onen rozměr naděje, který nazývá-
me bdělost. Je to jedno z vůdčích témat Nového zákona. Ježíš káže 
svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, 
abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze 
svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče“ (Lk 12,35-36). V 
této době, následující po Ježíšově zmrtvýchvstání, v níž se neustále 
střídají chvíle klidu a úzkosti, si křesťané nikdy neudělali pohodlí. Evangelium jim 
doporučuje, aby byli jako služebníci, kteří se nikdy neukládají ke spánku, dokud se 
jejich pán nevrátí domů. Tento svět vyžaduje naši odpovědnost – a my ji na sebe 
bereme celou a v lásce. Ježíš si přeje, aby se naše bytí vyznačovalo pracovitostí, aby-
chom nikdy nepolevovali v ostražitosti, a mohli tak s vděčností a úžasem přijímat 
každý nový den, darovaný Bohem. Ježíšovým vykoupením jsme již byli spaseni, ale 
nyní očekáváme, dokud se plně neprojeví jeho moc a Bůh bude konečně všechno ve 
všem (1 Kor, 15,28). V křesťanově víře neexistuje větší jistota, než tato „schůzka“ – 
toto setkání s Pánem, až přijde. Až tento den nastane, chceme my, křesťané, být 
jako oni služebníci, kteří strávili noc s přepásanými bedry a hořícími lampami – je 
totiž nezbytné připravit se na spásu, která přichází, nachystat se na setkání. Pomys-
leli jste někdy, jaké bude toto setkání s Ježíšem, až přijde? Bude to objetí, nesmírná 
radost, obrovská radost. Je to setkání, v jehož očekávání máme žít!  
 
Křesťan nemá vlohy k nudě – pokud vůbec k něčemu, tak spíše k trpělivosti. Ví, že 
také v jednotvárnosti stále stejně míjejících dnů se skrývá tajemství milosti. Jsou 
lidé, ze kterých se vytrvalostí jejich lásky stávají jakési studny, zavlažující poušť. Nic 
se neděje nadarmo a žádná situace, do které se křesťan noří, nedokáže bezezbytku 
vzdorovat lásce. Žádná noc není tak dlouhá, aby vyhladila vzpomínku na radost sví-
tání. A čím temnější noc, tím bližší úsvit. Jestliže setrváme v jednotě s Ježíšem, chlad 
těžkých chvílí nás neochromí – a i kdyby celý svět kázal proti naději a líčil budouc-
nost v černých mračnech, křesťan ví, že v téže budoucnosti nastane Ježíšův příchod.  
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Kdy se to stane, nikdo neví a nikdo nezná onu hodinu, ale už myšlenka, že na konci 
našeho příběhu stojí milosrdný Ježíš, postačuje, abychom měli naději a neproklínali 
život. Všechno bude spaseno. Všechno. Budeme trpět, přijdou chvíle vyvolávající 
hněv a pobouření, ale blaživá a mocná vzpomínka na Krista vyžene pokušení myslet 
si, že tento život je omyl. 

Poté, co jsem poznali Ježíše, nelze jinak, než zkoumat dějiny v důvěře a naději. Jako-
by Ježíš byl dům a my z nitra tohoto domu pohlíželi na okolní svět. Neuzavírejme se 
proto do sebe, nestýskejme si melancholicky po zlatých minulých časech, nýbrž 
hleďme stále kupředu do budoucnosti, která není pouze dílem našich rukou, ale pře-
devším trvalou starostí Boží prozřetelnosti. Vše, co je matné, jednoho dne zazáří. 

Pomysleme na to, že Bůh nikdy nepopírá sám sebe a nikdy neklame. Nezamýšlí s 
námi cosi mlhavého, nýbrž má přesně vymezený plán spásy: „On chce, aby se všich-
ni lidé zachránili a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,4). Nepoddávejme se tedy pesi-
misticky běhu událostí, jako by snad dějiny byly vlak, který se vymkl ovládání. Rezig-
novanost není křesťanskou ctností. Stejně jako není křesťanské pokrčit rameny či 
sklonit hlavu před zdánlivě nevyhnutelným osudem. 

Kdo do světa vnáší naději, nikdy se jen tak nepoddává. Ježíš nás nabádá, abychom 
Jej nečekali s rukama v klíně: „Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu 
najde, jak bdí“ (Lk 12,37). Koneckonců neexistuje tvůrce pokoje, který by neohrozil 
svůj osobní klid tím, že na sebe bere problémy druhých lidí. V opačném případě ne-
buduje pokoj, ale pěstuje svou lenost a pohodlí. Křesťan totiž riskuje a má odvahu 
riskovat, aby přinášel dobro, které nám Ježíš daroval jako poklad. 

Každý den svého života proto opakujme zvolání, které první učedníci vyjadřovali ve 
své rodné aramejštině slovy Marana tha a které najdeme v posledním biblickém 
verši: „Přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,20). Je to refrén veškeré křesťanské existence – v 
našem světě nepotřebujeme nic jiného, než Kristovo pohlazení. Jaká milost, jestliže 
v modlitbě v těžkých dnech tohoto života zaslechneme jeho hlas, který odpovídá a 
ujišťuje: „Hle, přijdu brzo“ (Zj 22,7)! 
 

Přeložil Milan Glaser 
   

Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26506 
 k 23 .10. 2017   
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V září jsme měli první animátorský 
víkend jako ostřílení animátoři II. Všichni 
jsme se na sebe moc těšili, protože jsme se 
po dlouhé době viděli konečně všichni do-
hromady (teda většina). Na středisku už 
jsme jako doma, ale tento víkend nás čeka-
lo jedno překvapení a to noví týmáci. Jak se 
dalo čekat, jsou stejně skvělí jako ti před-
tím. Víkend byl plný srandy, ať už jsme se 
smáli u našich zážitků z letních praxí, před-
nášek, u všemožných nápadů, které nás 

napadaly nebo pestrých her. Víkend jsme 
prožili na téma povolání, a proto byl celý 
program nachystán tak, aby to všechno 
sedělo. Každý si odnesl z víkendu něco. 
Však Bůh nás každého bez rozdílu volá 
k takovému povolání, o kterém On ví, že je 
pro nás dobré. Někdo je určený pro společ-
ný život v manželství, jiný zase pro řeholní 
život. Bůh si přece povolal každého na něco 
jiného a tak to má být. Jak už jsme se zmi-
ňovali, v rámci programu byly i přednášky. 

Jednu vedl velmi příjemný 
manželský pár a druhou vedla 
řeholní sestra. Duchovního 
programu jsme taky neměli 
málo, měli jsme adorace, 
modlitby a mše, které jsme 
vedli jak my sami, tak i týmáci. 
Celý víkend nám vyvařovaly 
dvě skvělé kuchařky, díky nimž 
jsme neměli prázdná bříška a 
mohli jsme se plně věnovat 
programu. Byl to další skvělý 
víkend a už se všichni těšíme 
na ten listopadový. 

Tým Hať 

Animátoři II. 
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V pátek večer jsme se postupně po dlou-
hé době začali scházet na faře ve Vsi. Zpo-
čátku nás bylo málo, ale postupně se fara 
začala plnit. Celý víkend jsme se pohybovali 
v Jižní Asii. 

Hned v pátek přednáškou Kuby, který se 
v Indii zúčastní tzv. „adopce na blízku“. Vy-
kládal nám o tom, co dělá, jak tam u nich 
funguje systém vzdělávání apod. 

V sobotu jsme si udělali výlet na Radhošť 
do kaple svatých Cyrila a Metoděje, kde 
jsme zazpívali Anděl Páně a po cestě zpět si 
dali polévku. Po návratu nám otec Jan uka-
zoval fotky z jeho expedice na Mont Blanc. 
Jako druhý host přijel otec Dariusz Sputo, 

kterého 
jsme se 
ptali na 
různé 
otázky o 
jeho expe-
dici do 
základního 
tábora 
Everestu, 
a nakonec 
nám řekl o jeho další expedici Mustang. Ve-
čer jsme si užili komorní adoraci v kapli na 
faře a po ní přijel Vašek Uher, bývalý týmák. 
Sobotní večer jsme strávili koukáním na film 
Everest, kdy jsme se na závěr víkendu ko-
nečně dostali až nahoru. 

Tento víkend jsme strávili v takovém 
komorním stylu. Jsem rád, že jsem se 
s mnohými po dlouhé době zase setkal. O 
víkendu jsem si dost odpočinul po celém 
náročném týdnu a načerpal sílu pro další. 
Děkuji všem, kteří si na víkend udělali čas a 
přijeli do Vsi, bylo to SUPER! :-) 

Martin Kovalski 

Animátoři III. + IV. 
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Kdy a kde jsi se narodil? 
Narodil jsem se v Bohumíně, v úterý 5. července 1994. V dětství jsem své datum na-
rození  pociťoval jako hendikep, neboť jsem nemohl nosit na své narozeniny spolužá-
kům bonbóny, ale v pozdějším věku jsem pochopil, že lepší, než na své narozeniny 
nosit do školy bonbóny, je do školy vůbec na své narozeniny nemuset chodit. 
 
Kde jsi vyrůstal a kde studoval? 
Vyrůstal jsem v Bohumíně, toto období naštěstí u 
mě trvalo jen asi 14 let, kdybych vyrůstal déle, tak 
bych asi dneska měřil 3 metry :-D Studoval jsem 
nejprve mateřskou školu v Bohumíně, vlastně do-
konce dvě. Když jsem totiž začal chodit do té první, 
tak se ji rozhodli raději zrušit. Dalším místem mého 
studia byla Masarykova základní škola v Bohumíně. 
Po devítiletém navštěvování tohoto ústavu jsem 
začal studovat informatiku na střední průmyslové 
škole v Karviné. Nedoporučuji. Sice jsem se tam nenaučil naprogramovat ani nejjed-
nodušší, v dnešní době v praxi použitelný program, ale zato umím měřit elektrotech-
nické veličiny na analogových přístrojích, podobných těm, které používali renomova-
ní vědci v černobylské elektrárně. Tato zkušenost mě také přiměla k tomu, že když 
jsem si později na vysoké škole měl vybrat nějaký společenskovědní předmět a ně-
kteří mi doporučovali „Dějiny vědy a techniky“, protože to prý je nejjednodušší, řekl 
jsem si, že do toho nejdu, protože celá střední škola byly dějiny vědy a techniky. Po 
střední jsem pak začal studovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysoké 
škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Kde formálně studuji doteď. 
 
Na jakou střediskovou akci se obvykle nejvíc těšíš, na co bys někoho rád pozval? 
Zatím jsem tady žádnou akci nezažil více jak jednou, takže těžko říct, na co se ob-
vykle nejvíce těším. Ale zatím jsem se asi nejvíce těšil na víkend Animátorů II. Pozvat 
bych chtěl určitě na dvě nejbližší „jednorázovky“, a to na Deskoherní víkend, který 
bude během podzimních prázdnin a o týden později na Educat (vzdělávací víkend, 
letos zaměřený na zdravovědu, první pomoc a lékařskou etiku). A určitě všechny zvu 
také na Večery mladých, které jsou každý měsíc (většinou) 3. středu v měsíci na bis-
kupství. Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování všem kamarádům, kteří mě jezdí pod-
porovat svou účastí na Večeru mladých, jmenovitě pak zvláště Kristýně Bonczkové :-
D. 

Představujeme tým ve Vsi 



Listopad 2017 

http://dcm.doo.cz         9 

Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se ti to splnilo? 
No, to období, kdy jsem byl ještě malý, si už vážně nepama-
tuji. :-D 
 
Co je tvým životním snem, co tvým životním zážitkem? 
Mým životním snem…, asi najít si ženu a mít šťastnou rodinu. 
A mým krátkodobým cílem, je přijít na to, proč Markovi ne-
funguje internet. :-D Za svůj krátký život jsem toho zažil už 
hodně, takže se špatně vybírá největší zážitek. Mám pocit, že 
v dnešní době máme tendenci hnát se za velkými zážitky, ale 
když se na to tak podívám, tak nejraději vzpomínám na nejrůznější zdánlivé malič-
kosti, jako například beze slov sledovat vycházející slunce za zpěvu ptáků, tomu se 
prostě jen tak něco nevyrovná. 
 
A teď krátké dotazníkové odpovědi… 
-      oblíbená barva: černá 
-      oblíbené jídlo: brambory a kuřecí 
řízek 
-      oblíbená kniha: nečtu :-D 
-      oblíbený film: dříve to byl asi Harry 
Potter, ale už jsem ho dlouho neviděl, 
jinak ze seriálu bezesporu Teorie velkého 
třesku. 
 -      oblíbená hudba: nepatřím mezi lidi, 
kteří furt musí něco poslouchat, takže asi 
nemám ani úplně oblíbenou hudbu, ale kromě techna a Evy a Vaška si rád poslechnu 

cokoliv. Zejména pak největší křesťanské 
hitovky, ale nepohrdnu ani vážnou hudbou. 
 -      oblíbený světec: Jan Pavel II. 
-      oblíbená osobnost: nikdy jsem o tom 
nepřemýšlel, až mě někdo napadne, tak vám 
dám vědět :-D 
 
 

Celý dotazník na dcm.doo.cz 

Vojtěch Změlík 
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V sobotu 14.října se uskutečnila pěší pouť, kterou organizovala mládež děkanátu Frýdek. 
Této akce se zúčastnilo 30 mladých a P. Jan Zoričák. Sešli jsme se v sedm hodin ráno v Místku na 
zastávce Anenská. Měli jsme v plánu jet z Anenské na Bílou autobusem, ale situace se lehce změ-
nila. Autobus byl plně obsazen lidmi (houbaři), a tak naši vedoucí okamžitě vymysleli náhradní 
řešení. Vydali jsme se autobusem od Polikliniky na Visalaje a odtud již putovali pěšky do Turzovky. 

Z Visalají na nás čekala asi 23 kilometrů dlouhá trasa ke kostelu. Během trasy jsme si užili 
spoustu zábavy. Odpoledne jsme konečně doputovali ke kostelu na Turzovce, kde jsme slavili mši 
svatou a modlili se růženec. Modlitba růžence je s tímto poutním místem spojena. 

Panna Maria se zde sedmkrát zjevila hajnému Matúšovi Lašutovi. Lašut se vždy před 
začátkem služby pomodlil u mariánského obrázku. Jednou ještě před koncem modlitby spatřil 
záblesk a poté Marii. Nemluvila, dorozumívala se jen gesty. Lašut měl přibít tři odhrnuté laťky 
z plotu. Později si uvědomil, co po něm Boží matka chce- modlitbu růžence, časté přijímání svátos-
tí a přátelství ke všem lidem okolo sebe. Maria mu ukázala i mapu světa. Na mapě zeměkoule 
viděl tehdejší svět, který se stával horším a dobra ubývalo. Poté viděl i mapu světa, kdyby se lidé 
více modlili růženec – celý svět by žil v míru a radosti. Lašut také viděl Ježíše Krista a poté ležel tři 
hodiny na zemi v bezvědomí. Když se probral, našel bílý růženec a uměl se slavný růženec modlit. 
Později měl Lašutův soused zvláštní sen – dostal pokyn, aby na Turzovce našel léčivý pramen. Až 
na třetí výzvu v noci zareagoval a šel pramen hledat do lesa. Neznáma žena mu pověděla, kde má 
hledat a léčivý pramen opravdu našel. Existují stovky výpovědí o uzdravení rakoviny, srdečních 
nemocí, krvácení do mozku nebo zrakovýh vad. 

My jsme se k pramenu v lese také vypravili a pokračovali již za tmy.  Před sebou jsme 
měli ještě asi šestikilometrovou trasu k zastávce. Dobíhání na zastávku a cesta černým lesem ve 
tmě byl trochu adrenalinový zážitek se šťastným koncem. 

Celá pouť byla obětována za rozhodování v našem životě. Četli jsme si pět ukázek 
z Mariina života. Ani Maria se dlouho nerozhodovala a s láskou plnila Boží vůli. I my bychom měli 
poslouchat Boží hlas ve svém životě, protože Bůh zná naši budoucnost a ví, co je pro nás správné. 

Také je potřeba se více modlit 
růženec, jako se jej začal mod-
lit Lašut. V minulosti bylo již 
několik islámských invazí do 
Evropy a lidé byli vyzváni k 
modlitbě růžence a Maria 
vždy pomohla. 
Společnou pouť jsme si všichni 
užili a věřím, že nás povzbudi-
la k modlitbě za vlastní bu-
doucnost.  

Štěpánka Vidláková 

Pěší pouť na Turzovku 
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Na co se můžete těšit? 

Na většinu akcí je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz 
Začátek většiny akcí ve Staré Vsi je v pátek v 19 hod. společnou večeří. 

Vaření     KDYKOLI    Stará Ves n/O. 
Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto neváhejte a při-
hlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud toto umění neovládáš, 
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat.  Vděčni ti budou nejen 
účastníci, ale i týmáci za pomoc. 

Večer mladých    15. 11.  Ostrava - biskupství 
 Mše svatá v 18hodin  a pak následující téma Cesta pod střechu světa (přednáší P. Darek 
Sputo)  

EDUCAT  3. - 5. 11.  Stará Ves n./O. 
Vzdělání zábavnou formou a celý víkend ve Vsi? Je to vůbec možné? Ano je. 
Víkend EDUCAT přinese něco ze zdravotnické praxe i Vám do života. Obvazové 
techniky, zranění i zajímavý host a k tomu modlitba. Neváhejte a přijďte se učit 
zábavou. 

Desko-herní víkend 26. - 29. 10.   Stará Ves n./O. 
Hraješ rád hry? Rád vyhráváš? Máš možnost porazit neskutečné množství sou-
peřů, přijeď na desko-herní víkend a vyzvi je.  Můžeš přinést vlastní hry a ukázat 
je ostatním, můžeš pozvat kamarády a zažít i něco jiného než s nimi běžně zaží-

váš. Využij podzimní prázdniny naplno 

Animátoři I/2  10. - 12. 11.    Stará Ves n./O. 
Animátoři II/2  24. - 26. 11.    Stará Ves n./O. 
Víkend pro animátory. Přijeďte načerpat, promodlit, popovídat si a prožít. Místo je jasné—
Stará Ves 

Animák   1. - 3. 12.    Stará Ves n./O. 
Víkend pro ty, kteří by chtěli nastoupit do animátorů, ale ještě na to nemají věk. 
Pozvěte vaše mladší sourozence do Animáku. 



Keep smiling 

Farář se rozčiluje: "Kostel prázdný, ni-
kde nikdo, ani varhaník nepřišel. Kdo 

dnes bude hrát?!?" Kostelník odpovídá: 
"Naši s Kanadou."  

Žena zaparkuje auto a ptá se manžela: 
"Miláčku, nestojím moc daleko od obrubní-

ku?" - "Od levého nebo od pravého?"   

Policista hlásí do vysílačky: "Náčelníku, jsme 
na místě činu." - "Jaká je situace?" - "Žena 

zavraždila svého muže. Celkově 35 bodných a 
dvě střelné rány. Nakonec mu usekla hlavu a 
pokusila se tělo spálit." - "Proboha! A jaký byl 
důvod pro tento zločin?" - "Šlápl na podlahu, 
kterou právě umyla." - "Podařilo se vám ji za-

držet?" - "Zatím ne, veliteli!" - "A proč?" - 
"Čekáme, až uschne podlaha!"   

Pohřební vůz nabourá do stromu a ze zadních 
dveří vypadne černá rakev. Přivolaný policajt 
hlásí do vysílačky: "Příčiny nehody jsou nejas-

né, ještě čekáme, co nám prozradí černá 
skříňka..."   

Povídá stará babka u lékaře: 
“Pane doktore, tak jsem si na vás zvykla. Kdo 

mě bude ošetřovat, až umřete?”  
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