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Ahoj mladí přátelé,  
 
 Jeden autor řekl: „Jaký si to 
uděláš, takový to máš!“  Tato věta 
mě provází od vojny, roku 2000. 

Každý člověk je obrovský dar. Jak 
sobě, tak druhým. Člověk roste, 
když se dává. Nasadit se pro druhé 
a dobrou věc nese okolo sebe ra-
dost z budujícího se díla.  
Čas prázdnin, dovolených nás po-
sílil, že máme co dávat druhým. 
Máme co rozvíjet a v čem růst. Ne-
bojme se školy, vzdělávání, to patří 
k lidskému životu. 
Mohu říci, že se člověk učí po celý 

život. Jak v profesi, tak ve vztazích.  
 Každý z vás má své dary. Da-
ry, neboli hřivny, slouží pro druhé. 
Pro dobro všech. Nebojme se jich 
rozvíjet. Darovat se v čase službou 
druhým: doma, ve škole, na ulici. 
Všude, kde jsem. Kdo dává, dva-
krát dostává – říká lidové přísloví.  
 
 Na DSM přišly opravdu nové 
hřivny. Týmaci stojí za to!!! Přijď a 
uvidíš, co umí. Ať každý den umí-
me kráčet v tom, co jsme a co má-
me.   
Bůh vám žehnej 

  
padre Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

1.10. 1. čtení: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 10,1-12  
2.10. 1. čtení: Ex 23,20-23a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10 
3.10. 1. čtení: Bar 4,5-12.27-29 Žalm: Žl 69 Evangelium: Lk 10,17-24 
4.10. 1. čtení: Gn 2,18-24 Žalm: Žl 128(127) 2. čtení: Žid 2,9-11  
                      Evangelium: Mk 10,2-16 
5.10. 1. čtení: Jon 1,1-2,1.11 Žalm: Jon 2 Evangelium: Lk 10,25-37 
6.10. 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 10,38-42 
7.10. 1. čtení: Jon 4,1-11 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 11,1-4 
8.10. 1. čtení: Mal 3,13-20a Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 11,5-13 
9.10. 1. čtení: Jl 1,13-15;2,1-2 Žalm: Žl 9 Evangelium: Lk 11,15-26 
10.10. 1. čtení: Jl 4,12-21 Žalm: Žl 97 Evangelium: Lk 11,27-28 
11.10. 1. čtení: Mdr 7,7-11 Žalm: Žl 90(89) 2. čtení: Žid 4,12-13  
                     Evangelium: Mk 10,17-30 
12.10. 1. čtení: Řím 1,1-7 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 11,29-32 
13.10. 1. čtení: Řím 1,16-25 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 11,37-41 
14.10. 1. čtení: Řím 2,1-11 Žalm: Žl 62 Evangelium: Lk 11,42-46 
15.10. 1. čtení: Řím 3,21-30a Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 11,47-54 
16.10. 1. čtení: Řím 4,1-8 Žalm: Žl 32 Evangelium: Lk 12,1-7 
17.10. 1. čtení: Řím 4,13.16-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 12,8-12 
18.10. 1. čtení: Iz 53,10-11 Žalm: Žl 33(32) 2. čtení: Žid 4,14-16  
                     Evangelium: Mk 10,35-45 
19.10. 1. čtení: Řím 4,20-25 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 12,13-21 
20.10. 1. čtení: Řím 5,12.15b.17-19.20b-21 Žalm: Žl 40  
                      Evangelium: Lk 12,35-38 
21.10. 1. čtení: Řím 6,12-18 Žalm: Žl 124 Evangelium: Lk 12,39-48 
22.10. 1. čtení: Řím 6,19-23 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 12,49-53 
23.10. 1. čtení: Řím 7,18-25a Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 12,54-59 
24.10. 1. čtení: Řím 8,1-11 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 13,1-9 
25.10. 1. čtení: Jer 31,7-9 Žalm: Žl 126(125) 2. čtení: Žid 5,1-6  
                     Evangelium: Mk 10,46-52 
26.10. 1. čtení: Řím 8,12-17 Žalm: Žl 68 Evangelium: Lk 13,10-17 
27.10. 1. čtení: Řím 8,18-25 Žalm: Žl 126 Evangelium: Lk 13,18-21 
28.10. 1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19 
29.10. 1. čtení: Řím 8,31b-39 Žalm: Žl 109 Evangelium: Lk 13,31-35 
30.10. 1. čtení: Řím 9,1-5 Žalm: Žl 147B Evangelium: Lk 14,1-6 
31.10. 1. čtení: Řím 11,1-2a.11-12.25-29 Žalm: Žl 94 Evangelium: Lk 14,1.7-11 

 
Zdroj: katolik.cz 

 

Říjen 2015 
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 VZDĚLÁVÁME SE... 

Papež mluvil v kázání  

o pronásledování křesťanů  

Vatikán. Mnoho křesťanů je dnes 
pronásledováno za mlčení různých 
mocností – poznamenal papež Franti-
šek během kázání při dnešní ranní mši 
v kapli Domu sv. Marty. Eucharistie se 
účastnil nový patriarcha arménské 
Kylíkie Řehoř Petr XX. Ghabroyan, je-
hož volbu Petrův nástupce potvrdil 
letos 25. 
července a 
který podle 
východního 
kanonické-
ho práva 
koncelebro-
val s pape-
žem na zna-
mení plné-
ho spole-
čenství s 
římským 
biskupem. Bohoslužby se účastnili 
také prefekt Kongregace pro východ-
ní církve kardinál Leonardo Sandri a 
všichni biskupové arménské katolické 
církve Kylíkie. 

Učitelé Zákona a farizeové byli plni 
zuřivosti, protože Ježíš učinil zázrak v 
sobotu, a umlouvali se, jak by jej zabi-
li. Tuto epizodu, kterou podává dneš-
ní evangelium (Lk 6,6-11), si papež 
František vzal jako podnět k homilii, v 
níž poukázal na pronásledování, kte-
rým dnešní křesťané „trpí možná více 

než ve 
svých po-
čátcích. 
Jsou perze-
kuováni, 
zabíjeni, 
vyháněni a 
okrádáni 
jenom pro-
to, že jsou 
křesťany.“ 

„Drazí bratři 
a sestry, neexistuje křesťanství bez 
pronásledování! Připomeňte si po-
slední z blahoslavenství: budou vás 
předvádět do synagog, pronásledovat 
a tupit – takový je úděl křesťana.  
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A dnes tváří v tvář tomu, co se ve svě-
tě děje za spoluvinného mlčení mnoha 
mocností, které by to mohly zastavit, 
stojíme před tímto křes-
ťanským údělem. Jsme na 
téže Ježíšově cestě.“ 

Papež pak připomněl 
„jednu z mnoha obrov-
ských persekucí, která 
postihla arménský lid“ 

„První národ, který se ob-
rátil na křesťanství, první. 
Byl pronásledován pouze proto, že je 
křesťanský. Cítíme dnes z novin hrůzu 
nad tím, čeho se dopouštějí teroristic-
ké skupiny, které podřezávají lidi je-
nom proto, že jsou křesťany... Pomys-
leme na ony egyptské mučedníky po-
sledně na březích Libye, kteří byli pod-
řezáváni se jménem Ježíš na rtech.“ 

„A arménský lid – pokračoval papež – 
byl pronásledován, vyháněn ze své 
vlasti a ponechán bez pomoci na 
poušti. Tyto dějiny – poznamenal – 
začaly Ježíšem. Jak bylo naloženo s 
Ježíšem, tak se během dějin nakládalo 
s Jeho Tělem, kterým je církev. Chci 
dnes – řekl dále papež - v den naší 
první eucharistie obejmout vás drazí 
bratři, tebe, bratře patriarcho, a vás 
všechny arménské biskupy, kněze a 

věřící a připomenout pronásledování, 
které jste podstoupili, připomenout 
vaše světce, četné svaté, kteří zemřeli 

na poušti hladem, zimou a 
mučením, protože byli 
křesťané. 

„Pane – modlil se Franti-
šek – daruj nám plnost 
rozumu, abychom poznali 
tajemství Boha v Kristu, 
který nese kříž pronásle-
dování, kříž nenávisti, kříž 
všeho, co vychází ze zuři-

vosti pronásledovatelů vzbuzené ot-
cem zla.“ 

„Kéž nám dá Pán dnes pocítit v Těle 
církve lásku k našim mučedníkům i 
naše mučednické povolání. Nevíme, 
co se stane tady. Nevíme to! Ale na-
stane-li někdy toto pronásledování 
tady, kéž nás Pán obdaří milostí odva-
hy a svědectví, kterou dal všem křes-
ťanským mučedníkům a zvláště křes-
ťanům arménského lidu.“ 

Končil papež František dnešní ranní 
kázání.  

 

(ze dne 7.9.2015, kázání z Domu sv. Marty, 
převzato z webu radiovaticana.cz) 
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PROŽILI JSME... 

Pomoc pohraničí—animátoři I. 
 V rámci animátorské praxe jsem 
letos v červenci měla tu čest zúčastnit se 
Pomoci v pohraničí. Před odjezdem mi 
všichni, kteří už tuto akci absolvovali, 
říkali, že je to su-
per, a proto jsem se 
těšila už pár měsíců 
dopředu.  Mé 
očekávání nebylo 
zklamáno, už od za-
čátku jsem se skvěle 
bavila a užívala si pří-
tomnosti svých kama-
rádů animátorů. Byd-
leli jsme na faře v Mo-
ravském Berouně, kde 

se o nás staral o. Jiří Schreiber (asi nejší-
lenější kněz, kterého jsem kdy potkala, 
díky, otče! :D) a 

kde jsme 
taky jedli, modlili se, poslouchali kate-
cheze, které jsme si sami připravovali, a 
hlavně pracovali! Kromě práce na faře se 
nám naskytla příležitost pomáhat v jedné 
místní rodině, a dokonce jsme i opravo-
vali a čistili starou kapličku a tak jsme ji 
připravili k rekonstrukci.  
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Jeden den 
jsme věnovali výletu na kole, na 
který někteří asi dlouho nezapomenou 
(bylo to velmi vyčerpávající a pořád do 
kopce). V sobotu odpoledne jsme se 
snažili zorganizovat evangelizační odpo-
ledne pro berounské občany a ačkoliv 
účast nebyla nijak ohromující, myslím, 
že jsme si to všichni užili a možná jsme 
někomu i pomohli začít vnímat Morav-
ský Beroun i svět jinýma očima.  
 V neděli jsme se vydali do míst-
ních kostelů, abychom společně s obyva-

teli 
slavili 
mši 
sva-
tou, 
zazpí-
vali 
jsme 
pár pís-
niček a 
vydali se 

na dlou-
hou cestu 
domů.  
 Celý 
týden byl 
skvělý a 
všem bych 
doporučila, ať jedou taky, pokud budou 
mít tu možnost, zaprvé proto, že v Be-
rouně je vynikající zmrzlina, a zadruhé 
proto, že kromě času stráveného s lidmi, 

které máte rádi, 
pomůžete ostatním 
a potom můžete 
jenom pozorovat 
vděčné a nadšené 
tváře babiček, když 
je v kostele pozdra-
víte, podáte zpěv-
ník a řeknete, ať se 
přidají k vám.  
Děkuji všem! 
 

Anička 
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Tábor pro kluky a holky 3. - 6. třída 
Věděli jste, že 13. 7. započalo stvoření 
světa? Tedy alespoň ve Staré Vsi. Na 
místním středisku mládeže se totiž shro-
máždilo 21 dětí a 10 animátorů, aby spo-
lu prožili tábor, jehož tématem bylo prá-
vě stvoření světa. Každý ze sedmi dní 
jsme věnovali jedné části stvoření, jak 
nám to popisuje kniha Genesis. Děti byly 
rozdělené do tří skupinek, z nichž každá 
měla za úkol vytvořit během tábora svou 
planetu. V průběhu jednotlivých dní děti 
bojovaly o symboly toho, co bylo v daný 
den stvořeno. Boj to nebyl lehký. Kupří-
kladu v den, kdy bylo stvořeno rostlin-
stvo, si každá skupinka musela sama uva-
řit oběd ze surovin, které si nasbírala 
v předchozí hře. Oběd se sice povedl, 
přece však jsme byli rádi, když jsme večer 
opět okusili um našich výborných kucha-
řek. Na konci tábora se mohla pořádat 
soutěž o nejkrásnější planetu: každá sku-
pinka měla svou originální vlajku, zahrad-
ního strašáka, rostlinku… Jak se tomu ale 

stalo i ve skutečném 
stvoření, vniklo do 
nádhery stvoření 
zlo. O to se opírala 
poslední táborová 
bojovka: skupinky, 
ačkoli si během tá-
bora konkurovaly, se 
spojily ve společném 
boji proti zlu. Zlo 
bylo po urputném 
boji v lese konečně poraženo (což se dalo 
čekat, že :-)) a všichni jsme se utahaní 
vrátili na středisko. Naposledy jsme si 
zazpívali naši táborovou hymnu, která 
nám každou slokou připomínala jeden 
den tábora. Těžké bylo loučení. Všichni 
jsme se na táboře sblížili a semkli v celek. 
Myslím si, ale že zážitky a vzpomínky 
z tábora nikomu z nás jen tak lehce 
z paměti nevymizí, a proto: Achtung! Ko-
nec hlášení! :-) 

František 
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Děkuj! Vítej! Vzpomínej!  
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Lisk - plesk 
Schylovalo se k půlce prázdnin a 

začínal jsem cítit, že bych se potřeboval 
zotavit nejen těles-
ně, ale i duševně. 
První, co mě napa-
dlo, bylo najít si 
nějakou duchovní 
obnovu. No jo, ale 
jakou? Na interne-
tu jsem našel (až 
na několik výjimek) 
jenom duchovní 
obnovy pro dívky a nejsem si jistý, jestli 
by mě vzali. Pak jsem objevil LISK-PLESK, 
tedy obnova pro mladé. Řekl jsem si, že 
je to nejblíže a navíc se podívám na DSM 
do Staré Vsi, kde jsem až doteď nebyl, 
takže jsem měl jasno. 

Obnova trvala necelé 4 dny. Pro-
žili jsme toho spoustu – od společných 
modliteb, adorací a mší, přes skupinky, 
kdy jsme diskutovali o otázkách, které 
řeší křesťan dnešní doby, různé hry, vod-
ní klouzačku, tvoření záložek a růženců, 
až po duchovní rozhovory a zpovědi. 
Nemohly chybět ani katecheze, které si 
pro nás připravili o. Kamil Strak, o. Ja-

kub Štefík, 

o. Karel Rechtenberg a o. Jan Slavík. Při-
šla také mezinárodní návštěva, kdy nás 

navštívila mladá  
řeholní sestra 
z Paraguaye 
(společně 
s řádovou sestrou z 
Česka). Nemůžu 
zapomenout ani na 
jídlo, které bylo 
skvělé a hlavně – 
bylo ho dost.  

Když přemýšlím, co jsem si odne-
sl (kromě pořádného proplesknutí ve 
víře, mnoha zážitků a poznání nových 
lidí), tak např. poznatky, že ke svolání 
rodiny stačí vypnout wifi router, že není 
radno dráždit nikoho s lavorem vody, 
nebo že není dobré evangelizovat v kotli 
baníkovců a na prvním rande. 

Moc bych chtěl poděkovat o. 
Kamilovi, o. Janovi, týmákům a kucha-
řům, kteří pro nás připravili tak bohatý a 

rozmanitý 
(nejen) du-
chovní pro-
gram. Jim a 
taky všem 
účastníkům 
pak za pohodo-
vou atmosféru, 
kterou jsme 
zažili. 

Jarda 
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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)  

Teambuilding týmáků 
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Pěší pouť k Božímu milosrdenství z Fulneku do Slavkovic 

 Ve Slavkovicích na Vysočině je ma-
lý kostelík zasvěcený Božímu Milosrden-
ství, který spravují otcové Pallotini. 
 Letos o prázdninách jsme se tam 
už po sedmé vydali na pěší pouť dlouhou 
185,5 km a otcové Pallotini nás také ces-
tou duchovně doprovázeli. Pro toho, kdo 
tuto pouť prožije jednou, je další rok těž-
ké zůstat doma. Putují zde lidé všech 
věkových kategorií- mladší školáci i seni-
oři. Podle výzkumu našeho poutního 
„Radia Banana“ měli největší procentuál-
ní zastoupení mladí šestnáctiletí studen-
ti. A jestli by se nabízelo, že fyzicky nej-

slabšími články by 
mohli být senioři- 
je to mýlka- (Ač 
patřím ke střední-
mu věku, musím 
přiznat, že byli 
mnohem silnější, 
než já). Je to neza-
pomenutelný tý-
den, ve kterém je 

čas na modlitbu, mši svatou, duchovní 
slovo, písničky, chvály, sdílení se, svědec-

tví, krásné společenství. Je čas na to, 
prožít pak v cíli cesty další naplněný den. 
Je to čas osvobození od počítače, televi-
ze, mobilu… čas milostí.   V duchovním 
slově jsme letos rozjímali nad svátostmi- 
a které se mě dotklo nejvíc? „Bůh má ke 
mně tak blízko, jak blízko mám k člověku, 
kterého mám nejmíň ráda- který je mi 
nejmíň sympatický.“ ....A teď zavři oči a 
představ si toho člověka, kterého máš 
nejmíň rád(a)... Stojí za to s tím něco 
udělat. ;)   

    Renata Božka 
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Přihlašování od 28.9. 
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 Ve dnech 20. – 22. 11. se ve spolupráci s komunitou bratří 

z Taizé v Ostravě uskuteční Dny důvěry. Toto setkání mladých lidí ve 

věku 15 – 35 let se v České republice konalo poprvé v roce 2007 ve 

Zlíně, poté v Brně (2009), v Olomouci (2011) a v Praze (2013).  

 Během víkendu jsou účastníci stejně jako v Taizé zváni ke 

společným modlitbám a rozjímání nad Božím slovem při biblickém 

úvodu a následné diskuzi ve skupinkách. Také budou mít možnost 

vybrat si některý z nabízených workshopů. Program bude probíhat převážně v budově salesi-

ánského střediska Don Bosco. Účastníci budou ubytovaní v hostitelských rodinách. Přijetí 

účastníků hostitelskými rodinami je důležitým zážitkem celého setkání. Proto hledáme rodi-

ny z ostravských farností, které by mohly na dvě noci ubytovat účastníky. Registrace účastní-

ků u ubytovatelů probíhá na webu www.dnyduvery.cz, kde najdete také všechny potřebné 

informace. 

 

Dny důvěry v Ostravě 
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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 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 II./1  9. - 11. 10.   Stará Ves n/O. 
První setkání animátorů po ukončeném prvním ročníku. Modlitba, 
přednášky, ale i nová témata celého víkendu čekají na „pokročilé 
"animátory.  

Tvořivý víkend  16. - 18. 10.   Stará Ves n/O. 
Tvorba a inspirace nejen pro spolčo, ale i pro běžný život. I tento školní 
rok budeme mít možnost tvořit pomocí rukou. Neváhejte a přihlaste 
se na víkend. 

Animátoři III.+IV   23. - 25. 10.  Stará Ves n/O. 
Setkání těch co už mají takříkajíc vychozeno—základní kurz animátorů 
za sebou. Prostor pro setkání, modlitbu, ale i povídání a hry. 

Desko-herní víkend 30. 10 - 1. 11.  Stará Ves n/O. 
Hry různých druhů budete mít možnost hrát ve Staré Vsi. Připravte 
své hlavy, strategie a vyhrabte ze skříně kupu štěstí a přijďte porazit 
soupeře, kteří vám nedají nic zadarmo. 

Večer mladých 21. 10.  Ostrava - biskupství 
Říjnový večer mladých proběhne v duchu Taizé. Ve spolupráci s připra-
vovaným setkáním Dnů důvěry se budeme modlit za podpory palkovic-
ké scholy. 
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"Paní, nebojíte se, že vám ty děti z pískoviště utečou?" 

"Neutečou, protože mimo pískoviště není wifi signál." 

Rok 2040, Teplice, základní škola.  
Učitelka vítá žáky a kontroluje 
docházku: 
"Mohamed Ahmed Ali?" 
"Tady!" 
"Mustafa Mohamed Isad?" 
"Zde!" 
"Mich Alves Eli?" 
Ticho... 
"Mich Alves Eli chybí?" 
A ze zadní lavice se ozve: 
"To budu asi já, ale čte se to Mi-
chal Veselý!" 

Pro ty dříve narozené, kterým možná není úplně jasné, 
na co je dobrý Facebook. 
Snažím se nyní získat přátele obdobným způsobem jako 
na Facebooku. 
Každý den chodím ven a vyprávím kolemjdoucím, co 
jsem jedl, jak se cítím, co jsem dělal předchozí noc a co 
budu dělat zítra večer. Pak jim rozdávám fotky mé rodi-
ny, mého psa a moje fotky, jak pracuji na zahradě a 
trávím čas v bazénu. Také poslouchám jejich rozhovory 
a říkám jim, že je miluji. 
A funguje to. 
Už mám tři přátele: Dva policisty a psychiatra. 

V čekárně u lékaře sedí 50 poli-

cistů. 

Vyjde sestřička a říká: "Tak páno-

vé, půjdete po čtyřech." 

Šerif vyskočí: "Já jdu první," seh-

ne se a jde po čtyřech. 

"My se ženou si často vyměňujeme názory. 
Přicházím se svým a odcházím s jejím." 

“Je tu jaksi zima,“ povídá 

pan Alan na návštěvě u 

přítele. “Promiň,“ omlouvá 

se hostitel, “netušil jsem, 

že přijdeš, a tak 

jsem zatopil pouze pro 

jednu osobu.“ 

Moje maminka říká, 
že jestli nepřestanu mluvit o 

koních, odstěhuje se! 
"Wow, to je drsné!" 

"Jo, bude mi chybět!" 

Jde blondýnka do galerie a říká: 
"Tomu vy říkáte umění, takovému hnusu?" 
Hlídač: "Madam, tomu říkáme zrcadlo."  

Keep smiling 


