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Ahoj mladí přátelé,  
Umění naslouchat. Uměním dnes může 
být cokoliv. Umění je to, co je dobré a 
krásné. Co je inspirováno Stvořitelem. Člo-
věka má přiblížit k Bohu. Um v životě člo-
věk znamená osvojit si praxi, např. jízdu 
autem, na kole, psaní všemi deseti, dobře 
nakreslit obraz apod.  
Také je umění dobře mluvit a vyjádřit, co 
v srdci cítím. Říká se, že dobré mluvení je 
z naslouchání. Jako malé děti jsme se nau-
čili mluvit, když na nás máma, táta a okolí 
mluvilo. Předávali nám slova a obrazy a my 
jsme vstoupili do světa slov. Slovo vyjadřu-
je obsah. Proto je důležité nejprve dobře 
naslouchat, než začneme mluvit. 
Sv. Pavel nás povzbuzuje: Buď horlivý 
k naslouchání a pomalý k mluvení. Je dob-
ré a prospěšné nechat naše slova projít, 
prostoupit a nechat zahřát slovem Božím. 
Co se stane? Slovo Boží působí do nejvnitř-
nějších pochodů lidské existence. Praktic-
ky: když soudíš druhého, odsuzuješ sám 
sebe. Jak vypadají mé úsudky o druhých? 
Nemám více pomluv a dosuzování druhé-
ho, než uznání, pochval a slov, která budují 
jednotu a společenství?  
Zkusme si vždy za každým rozhovorem, 
četbou, říci: 
co mi to 
dalo? Čím 
jsem byl 
obohacen? 
Co jsem si 
uvědomil? 
Pozor!!!  

Ať naše mluva není jen zával informací, 
který se na nás valí, stejně jako z internetu 
a medií. Dobré slovo se rodí z naslouchání 
a z ticha. Jde o prostor, kde přemýšlím, co 
chci říci a jak to říci. 
Dobré otevřené srdce, vnímavé na Boží 
slovo a podněty Ducha Božího, připravuje 
člověka na dobrou mluvu navenek. Jak říká 
sám Ježíš: nebojte se, potom to nebudete 
vy, kdo bude mluvit, ale ve vás bude mluvit 
Duch mého otce- tzn. Duch svatý.  
Mladí přátelé,  
čas s Marií v měsíci říjnu mě vede 
k rozjímání a naslouchání při modlitbě rů-
žence. Nebojte se toho. Zkus, alespoň 1x 
za týden se jej pomodlit. Pozvat kamaráda, 
či kamarádku k této modlitbě. Máš-li čas a 
chuť obohatit nás svou přítomností zvu tě 
na animátory III+IV a desko herní víkend 
v měsíci říjnu. Můžeš přijet jen tak. Prožít 
chvíle s námi u stolu, slova a modlitby. 
Vše dobré přeje a do dalších dní žehná  

 
o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

1.11. Slavnost Všech svatých 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.  Vzp. na všechny věrné zemřelé 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 12,5-16a Žalm: Žl 131 Evangelium: Lk 14,15-24 
4.11. 1. čtení: Řím 13,8-10 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 14,25-33 
5.11. 1. čtení: Řím 14,7-12 Žalm: Žl 27 Evangelium: Lk 15,1-10 
6.11. 1. čtení: Řím 15,14-21 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 16,1-8 
7.11. 1. čtení: Řím 16,3-9.16.22-27 Žalm: Žl 145 Evangelium: Lk 16,9-15 
8.11. 1. čtení: 1Kral 17,10-16 Žalm: Žl 146(145) 2. čtení: Žid 9,24-28  
  Evangelium: Mk 12,38-44  
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: Mdr 2,23-3,9 Žalm: Žl 34 Evangelium: Lk 17,7-10 
11.11. 1. čtení: Mdr 6,1-11 Žalm: Žl 82 Evangelium: Lk 17,11-19 
12.11. 1. čtení: Mdr 7,22-8,1 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 17,20-25 
13.11. Svátek sv. Anežky České  1. čtení: Kol 3,12-17 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 25,31-46 
14.11. 1. čtení: Mdr 18,14-16;19,6-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 18,1-8 
15.11. 1. čtení: Dan 12,1-3 Žalm: Žl 16(15) 2. čtení: Žid 10,11-14.18  
  Evangelium: Mk 13,24-32 
16.11. 1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 18,35-43 
17.11. 1. čtení: 2Mak 6,18-31 Žalm: Žl 3 Evangelium: Lk 19,1-10 
18.11. 1. čtení: 2Mak 7,1.20-31 Žalm: Žl 17 Evangelium: Lk 19,11-28 
19.11. 1. čtení: 1Mak 2,15-29 Žalm: Žl 50 Evangelium: Lk 19,41-44 
20.11. 1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Lk 19,45-48 
21.11. 1. čtení: 1Mak 6,1-13 Žalm: Žl 9 Evangelium: Lk 20,27-40 
22.11. 1. čtení: Dan 7,13-14 Žalm: Žl 93(92) 2. čtení: Zj 1,5-8 Evangelium: Jan 18,33b-37 
23.11. 1. čtení: Dan 1,1-6.8-20 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,1-4 
24.11. 1. čtení: Dan 2,31-45 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,5-11 
25.11. 1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,12-19 
26.11. 1. čtení: Dan 6,12-28 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,20-28 
27.11. 1. čtení: Dan 7,2-14 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,29-33 
28.11. 1. čtení: Dan 7,15-27 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,34-36 
29.11. 1. čtení: Jer 33,14-16 Žalm: Žl 25(24) 2. čtení: 1Sol 3,12-4,2  
  Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 
30.11. 1. čtení: Řím 10,9-18 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Mt 4,18-22 
  

Zdroj: katolik.cz 
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 VZDĚLÁVÁME SE... 

Poselství Svatého otce Františka k 31. světovému dni 
mládeže  

(Krakov 26. - 31. července 2016) 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství (Mt 5,7) 

Drazí mladí, 

došli jsme k 
poslední etapě 
naší společné 
pouti do Krakova, kde v červenci příštího 
roku budeme společně slavit 31. světový 
den mládeže. Na naší dlouhé a náročné 
cestě nás vedla Ježíšova slova převzatá 
z horského kázání. 

Tuto cestu jsme nastoupili v roce 
2014, kdy jsme společně meditovali nad 
prvním blahoslavenstvím: „Blahoslavení 
chudí v duchu, neboť jejich je nebeské 
království“ (Mt 5,3). Téma pro rok 2015 
bylo „Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). V roce, 
který je před námi, se chceme inspirovat 
slovy „Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).  

1. Jubileum milosrdenství 

Tímto tématem se SDM v Krakově 
začleňuje do Svatého roku milosrdenství 
a stává se skutečným Jubileem mladých 
na světové úrovni. Není to poprvé, co se 
mezinárodní setkání mladých časově kry-
je s Jubilejním rokem. Bylo to právě bě-
hem Svatého roku vykoupení 
(1983/1984), kdy na Květnou neděli sva-
tý Jan Pavel II. poprvé svolal mladé 

z celého světa. A potom během Velkého 
jubilea roku 2000 se mladí asi ze 165 ze-
mí v počtu přesahujícím dva miliony se-
tkali na 25. světovém dni mládeže 
v Římě. Tak, jako tomu bylo ve dvou pře-
dešlých případech, jsem si jist, že i Jubile-
um mladých v Krakově se stane jedním 
ze silných okamžiků tohoto Svatého ro-
ku! 

Možná se někteří z vás ptají: co je to 
ten Jubilejní rok, který církev slaví? 
K pochopení toho, co pro izraelský lid 
znamenalo „jubileum“, nám pomůže bib-
lický text z Knihy Leviticus, kapitola 25. 
Každých padesát let židé slyšeli znít trum-
petu (jobel), která je svolávala (jobil) ke 
slavení Svatého roku jako času smíření 
(jobal) pro všechny. V tomto období se 
měl s Bohem, s bližním i se stvořením 
znovu nastolit dobrý vztah, který byl za-
ložen na nezištnosti. Mezi jiným se pro-
sazovalo odpouštění dluhů, uskutečňova-
la se mimořádná pomoc těm, kdo upadli 
do bídy, zlepšovaly se vztahy mezi lidmi a 
byli osvobozováni otroci.  
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Ježíš Kristus přišel, aby ohlašoval a 
uskutečňoval dobu trvalé Pánovy milosti, 
přinášel chudým radostnou zvěst, osvobo-
zení uvězněným, dával zrak slepým a svo-
bodu utlačovaným (srov. Lk 4,18-19). 
V něm a zvláště v jeho velikonočním ta-
jemství nachází hluboký význam jubilea 
své plné uskutečnění. Když církev jménem 
Ježíše Krista vyhlašuje nějaké jubileum, 
všechny nás zve, abychom prožívali mimo-
řádný čas milosti. Samotná církev je vyzý-
vána, aby ukazovala hojná znamení Boží 
přítomnosti i blízkosti a aby v srdcích lidí 
probouzela schopnost hledět na to, co je 
podstatné. Tento Svatý rok milosrdenství 
je především „časem, kdy má církev znovu 
nacházet smysl svého poslání, jež jí Pán 
svěřil v den Velikonoc: být nástrojem Ot-
cova milosrdenství“ (Homilie při prvních 
nešporách neděle Božího milosrdenství, 
11. dubna 2015). 

2. Milosrdní jako Otec 

Mottem mimořádného Jubilejního 
roku jsou slova „Milosrdní jako 
Otec“ (srov. Misericordiae Vultus,13) a 
téma následujícího SDM je s ním 
v souladu. Snažme se tedy lépe pochopit, 
co znamená Boží milosrdenství. 

Když Starý zákon hovoří o milosrden-
ství, používá různé termíny, z nichž nejvý-
znamnější jsou hesed a rahamim. Ten prv-
ní, vztažen na Boha, vyjadřuje jeho neú-
navnou věrnost Smlouvě se svým lidem, 
který On miluje a jemuž trvale odpouští. 
Druhý výraz – rahamim - lze přeložit jako 
„útroby“ a připomíná zvláště mateřské 
lůno; dává nám pochopit Boží lásku k jeho 
lidu, jež je taková, jakou má matka ke své-

mu dítěti. Prorok Izaiáš nám ji představuje 
takto: „Cožpak může zapomenout žena 
na své pacholátko, neslitovat se nad 
synem vlastního života? I kdyby některé 
zapomněly, já na tebe nezapomenu“ (Iz 
49,15). Láska tohoto druhu znamená, že 
v sobě necháváme prostor pro druhého a 
že s bližním cítíme, trpíme a radujeme se 
s ním. 
V biblickém pojmu milosrdenství je zahr-
nuta i konkrétnost lásky, která je věrná, 
bezplatná a dokáže odpouštět. 
V následujícím úryvku z Ozeáše vidíme 
krásný příklad Boží lásky, přirovnávané 
k lásce otce k synovi: „Když byl Izrael mlá-
denečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal 
jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, 
oni se však od nich odvraceli... Ačkoli jsem 
sám naučil Efraima chodit, on na své rámě 
bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdra-
voval. Provázky lidskými jsem je táhl, pro-
vazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim 
nadlehčují jho, když jsem se k němu sklá-
něl a krmil jej“ (Oz 11,1-4). Navzdory ne-
správnému chování syna, jenž by si zaslou-
žil trest, je otcova láska věrná a synovi, 
který činí pokání, vždy odpouští. Jak vidí-
me, k milosrdenství vždy patří i odpuštění, 
jež „není nějaká abstraktní idea, nýbrž 
konkrétní skutečnost, která zjevuje jeho 
lásku, podobně jako otec a matka jsou 
dojati svým dítětem až do hloubi svého 
nitra. ... Pramení v nitru jako hluboké při-
rozené cítění tvořené něhou, soucitem, 
shovívavostí a odpuštěním“ (Misericordiae 
Vultus,6)  
pokračování příště (zdroj:https://
krakov2016.signaly.cz/1510/poselstvi-
papeze-frantiska-k-sdm) 
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PROŽILI JSME... 

 První víkend nových animátorů 
Začal školní rok a konečně také ani-
mátorský kurz, na kterém nás přivíta-
la nová sestava týmáků. Kromě týmá-
ků na nás čekal také o. Jan Slavík a o. 
Kamil Strak s kuchařkami. 

První den hned v pátek večer jsme se 
sjeli na faru a všichni se navzájem ví-
tali. Okamžitě jak jsem přišel, jsem 
cítil přátelskou atmosféru a všichni 

jsme se na-
ladili na 
jednu vlnu. 
Pro mě 
osobně 
bylo nej-
těžší zapa-
matovat si 
asi 30 no-
vých jmen, 
ale mys-

lím, že jsme si jako 
parta mladých cel-
kem sedli a jména 
pro nás nebudou 
překážkou. 
V pátek večer jsme 
toho stihli opravdu 
spoustu. Týmáci nás ubytovali, nakr-
mili a také pobavili svou scénkou a 
úvodní písničkou. 
Celým víkendem nás provázeli mod-
litby a mše svaté, na kterých se kaž-
dý animátor, týmák i kněz společně 
podíleli. Také jsme měli spoustu kon-
verzací, a přednášek ať už 
s týmákama, s kněžími, nebo s hosty, 

kteří byli na faru pozváni. Nesmím 
zapomenout na spoustu her, které 
jsme za ten víkend hráli. 
Za všechny ty zážitky, které jsme za 
ten víkend prožili, bych chtěl moc po-
děkovat všem, kteří se zasloužili o to, 
že nám tam všem bylo tak moc fajn. 
Tímto děkuji kněžím, týmákům, ku-
chařkám, animátorům, andělům 
strážným a všem které jsem opome-
nul, za nezapomenutelný víkend a 
doufám, že všechny další budou jen 
lepší a lepší. 
Svatý Filipe Neri, oroduj za nás! 

Petr 
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Kdy a kde jsi se narodil? 
 24.6. 1991 Frýdek - Mís-
tek 
Kde jsi vyrůstal a kde stu-
doval?  
Vyrůstal jsem v rodném, 
rodinném domě v ulici Na 
Bažinách, kterou lemovalo 
pole. Základní školu jsem 
studoval 5 minut od domu 
ve Frýdku (5.ZŠ). Když 
jsem se ve čtrnácti rozho-
doval co dál dělat, elektři-
na a počítače byly jasná volba a tak jsem 
čtyři roky denně dojížděl do Frenštátu 
pod Radhoštěm, kde jsem navštěvoval 
SPŠE. Poté už elektřina tak jasná volba 
nebyla a přeorientoval jsem se na oblast 
ochrany osob a majetku, kterou jsem 
studoval na VŠB v Ostravě. Zatím jsem se 
zastavil na bakaláři :-) 
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké mí-
ry se ti to splnilo? 
Nejdřív stolařem, poté světovým fotbalis-
tou a zároveň metalovou hvězdou. Občas 
si udělám nějaké to krmítko či stluču pár 
prken dohromady, na střední škole jsem 
hrál fotbalový dorost za Nošovice a Pal-
kovice a co se týče u hudebních ambicí, 
tak tam to zůstalo o znalosti sedmi akor-
dů na kytaře a poslouchání oblíbených 
alb. Takže tolika k dětským přáním :-) 
Na jakou střediskovou akci se obvykle 
nejvíc těšíš, na co bys někoho rád 
pozval? 

Když jsem sám chodil do 
animátorů, tak jsem se 
nejvíce těšil na animátor-
ský kurz a tohle asi u mě 
zůstalo. Taky se moc těší-
vávám na místní farně – 
vesnické akce, kde je vždy 
výborná atmosféra. Mys-
lím, že každý víkend má 
něco do sebe, takže si 
záleží, jen vybrat. 
Jaké jsou tvé záliby? 
Sport všeho druhu, ale 

hlavně fotbal. Četba fantasy. Sledování 
kvalitních filmů všech žánrů. Rád poslou-
chám tvrdší hudbu, ale nepohrdnu ani 
jinými žánry. Jo taky mám rád čumění do 
blba a chvíle ztišení. 
Co je tvým životním snem, co tvým ži-
votním zážitkem? 
Podívat se na domácí zápas Manchesteru 
United (nejpozději do dvou let bych to 
chtěl spáchat:-)). Vyzkoušet si chvíli žít na 
severu (nemyslím Polsko). A hlavně žít 
šťastný život. 
A teď krátké dotazníkové odpovědi: 
oblíbená barva: Tmavě fialová 
oblíbené jídlo: kuřecí maso na kari 
s houbovou omáčkou  
oblíbená kniha: Silmarillion 
oblíbený film: Pán Prstenů 
oblíbená hudba: Nightwish (s Tarjou) 
oblíbený světec: Maxmilián Kolbe, Filip 
Neri, Martin :-) 
oblíbená osobnost: Beckham :-) 

Nový týmák - Martin Sochora 
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 PŘEDSTAVUJEME... 

Nová týmačka - Markétka Lokočová 
Kdy a kde jsi se narodil? 
Narodila jsem se šestnáctého 
aprílového dne v roce 1993 
v opavské porodnici. 
Kde jsi vyrůstal a kde studo-
val? 
Do nynějška jsem vyrůstala 
v malé vesničce Hněvošice na 
prajzské, kde jsem také cho-
dila do mateřské a základní 
školy. V Opavě jsem prožila 
krásné 4 středoškolské roky a poslední 3 ne-
zapomenutelné roky jsem studovala 
v Olomouci :-)  
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se 
ti to splnilo? 
S určitým věkem jsem chtěla být něčím jiným. 
Asi v 5-ti letech jsem chtěla být po vzoru mé-
ho bratra fotbalistka, potom jsem toužila po 
vlastní stáji s koňmi nebo jsem chtěla být 
zdravotní sestřičkou a starat se o nemocné 
děti. Má kariéra fotbalistky a majitelky koní 
ani nezačala. Jediné co se mi víceméně splni-
lo, je z menší části „zdravotní sestřička“, tedy 
několikrát jsem byla na diecezkách ve funkci 
zdravotnice.  
Co tě přivedlo do Vsi? Jak dlouho tu už pra-
cuješ? 
Do Staré Vsi mě přivedl především Duch Sva-
tý a rozhovor s otcem Kamilem. Jsem tu tepr-
ve měsíc, konkrétně od 25. 8. 2015. 
Co pro tebe práce v týmu znamená? Co máš 
v týmu na starosti? 
Pracovat v týmu je pro mě velká výzva. Proto-
že tu žiji s dalšími 5 odlišnými lidmi, je tato 
práce pro mě obohacující. Každý z nás má 
jiný dar a pohled na život, proto tu každý 

přináší to své, což je super. 
Především jsme podle mě 
skvělá parta, která je pro 
každou srandu, a za to jsem 
ráda :-) Mojí starostí a nej-
větší pracovní náplní je sta-
rost o kuchyň. To znamená, 
že vytvářím jídelníček na 
akce a starám se, aby byla 
lednička a špajzka vždy pl-
ná :-)Dále se s týmem dělí-

me o přípravou víkendů a akcí. 
Jaké jsou tvé záliby? 
Když je čas, ráda vyběhnu ven do přírody a 
nechám se unášet krásou okolí. Zbožňuju 
hory a jakékoli kopce, proto mi ani turistika 
není cizí :-)  Ráda se sejdu s fajn lidmi. Nepo-
hrdnu ani kvalitním filmem nebo dobrou 
knížkou.  
Co je tvým životním snem, co tvým životním 
zážitkem? 
Mým životním snem kromě vlastní milující 
rodiny je navštívit Indii. Velkým životním zá-
žitkem bylo účastnit se světových dnů mláde-
že v Madridu a také chvíle, kdy jsem se stala 
tetou :-) 
A teď krátké dotazníkové odpovědi… 
oblíbená barva: fialová a modrá 
oblíbené jídlo: brokolice, ryby   
oblíbená kniha: Malý princ, Chatrč  
oblíbený film: Sissi I., Castle na zabití (seriál), 
Tajemství staré bambitky  
oblíbená hudba: Divokej Bill, Jarek Nohavica, 
Kryštof, Čechomor, Tomáš Klus a další :-)  
oblíbený světec: Jan Pavel II., Sv. Anežka Čes-
ká  
oblíbená osobnost: papež František  
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Nový týmák - Václav Uher 
Kdy a kde jsi se narodil? 
Narodil jsem se v sobotu a 
v nemocnici. 
Kde jsi vyrůstal a kde studo-
val? 
Vyrůstal jsem ještě před při-
bližně třemi lety, takže do té 
doby jsem vyrůstal všude a 
studoval jsem nejčastěji ve 
škole nebo doma ale občas i 
venku na lavičce. 
Čím jsi chtěl být jako malý a 
do jaké míry se ti to splnilo? 
Fotbalistou jsem chtěl být, ale zjistil jsem, 
že jsem natolik marný, že zůstalo už jen u 
toho chtění.. 
Co tě přivedlo do Vsi? Jak dlouho tu už 
pracuješ? 
Auto mě přivedlo, ale ono mě spíš přivez-
lo. Nevím jak dlouho tu pracuju, na hodi-
ny jsem to nikdy nepočítal ale přibližně 3-
6 hodin denně, zbytek je práce co mě 
baví. 
Co pro tebe práce v týmu znamená? Co 
máš v týmu na starosti? 
Je to pro mě taková druhá rodina. 
V týmu mám na starosti samé nevděčné 
věci… například uklízím v kapli, tam 
všichni buď spí nebo se rozhlížejí jen tak 
kolem sebe a vidí každé smítko… Nebo 
uklízím kancl, kde všichni dělají akorát 
tak bordel místo toho, aby tam makali a 
o schodech, kde už i o.Kamil chodí 
v botech, ani nemluvím. Zrovna když 
mám ve čtvrtek vařit oběd, tak se naku-

puje na celý týden, takže na 
faře nejsou ani blbé špagety. 
No a hlavně jsem zdědil po 
Kubovi Štefelovi web a fotky, 
takže navázat na jeho skvělou 
práci je pro mě obrovský 
challenge . 
Jaké jsou tvé záliby? 
Užívání si života!  
Co je tvým životním snem, co 
tvým životním zážitkem? 
Snad mi čtenář odpustí, ale 
rád bych si to ponechal pro 

sebe! :-) 
A teď krátké dotazníkové odpovědi: 
oblíbená barva: zelená to není 
oblíbené jídlo: plněné papriky a rajskou 
fakt nemusím 
oblíbená kniha: ta v poličce 
oblíbený film: všechny ty, které jsem ješ-
tě neviděl… těším se na ně! 
oblíbená hudba: usnu u všeho 
oblíbený světec: sv.Jan Křtitel a Václav 
oblíbená osobnost: týmák 



Listopad 2015 

http://dcm.doo.cz         10 

Škola partnerství 
Otec Jan, který duchovně doprovází 
Školu partnerství, pro nás vyzpovídal 
účastnický pár. Následující rozhovor 
je autentickým přepisem z otcova 
nastrčeného záznamníku. Velmi si 
vážíme toho, že pro náš časopis Va-
gónek porušil zpovědní tajemství a 
obětoval svůj čas i svou duši. 
 
o. Jan: Co vás přivedlo k záměru, přihlá-
sit se na Kurz partnerství? 
V: Protože jsme si mysleli, že by nám to 
mohlo rozšířit obzory o témata, na která 
jsme spolu ještě nenarazili. Taky jsme se 
těšili, že nás třeba obohatí vztahy dru-
hých, že potkáme jiné páry, které by nás 
mohly v něčem inspirovat.  
 
o. Jan: Spaní v našem vagónu vám vyho-
vovalo? 
V: Vzhledem ke zvukově izolačním vlast-
nostem stěn ve vagónu jsme se vzájem-
ně poznali velice osobně a po první noci 
jsme se už více nemuseli představovat. 
Ale je škoda, že spaní ve vagónu je jen 
pro lidi do 180 cm. 
 
o. Jan: Jak 
vám chutnalo 
jídlo? 
V: Kačina 
česneková 
pomazánka 
hned zkraje 
prověřila 

soudržnost párů a vytvořila přátelské 
ovzduší. 
 
o. Jan: Odnesli jste si z toho víkendu 
něco? 
V: Ale jo, nějaká témata k diskuzi v páru, 
různé podněty k přemýšlení 
z přednášek… a zbytek můžeme zveřej-
nit, až bude promlčený. 
 
o. Jan: A k samotnému programu? 
V: Jsme rádi, že kurz vedou právě manže-
lé Martynkovi. Velmi nás také zaujala 
přednáška o. Engelmanna o tom, co si do 
vztahů přenášíme ze svých původních 
rodin. Přednáška byla velmi edukativní, 
přínosná a dobře vystavěná. Je vidět, že 
v oblasti psychologie je otec opravdovým 
odborníkem, který má co říct. Nejvíce 
nás však oslovila myšlenka, že každý 
z nás je svým způsobem „německým 
úchylem“. 
 
o. Jan: A chtěl jsem se zeptat, jak se vám 
líbila moje nedělní přednáška? 
V: Eeee… 

V: Nevíte, otče, jak 
hrál včera Baník? 
Pozn. Reakci o. Jana 
na odpověď posled-
ní otázky si redakce 
nedovolila otisk-
nout. 

Vendula + Vašek 
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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)  

Duchovní obnovy na DSM (Hradec n./Moravicí, Kopřivnice) 
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Církevní silvestr  

Mládež děkanátu Karviná zve všechny 
mladé od 14 let na již 15 ročník Cír-
kevního silvestru. Akce proběhne 28. 
11. v sále dětského domova v Těrlic-
ku. Večer bude zahájen mší sv. v 
17:30 a zakončen o půlnoci první ad-
ventní modlitbou. Tématem letošního 
silvestru je Mafie, proto si ke svému 
společenskému oděvu přiberte černé 
brýle, klobouk, nebo jiný mafiánský 
doplněk. Více informací najdete na 
webu www.dekanatkarvina.signaly.cz  
Těšíme se na vás! 

I letos bylo MŠMT štědré a obdrželi jsme dotaci pro práci s dětmi a mládeží. Peníze 

byly rozdány do 5 poboček: Frýdku, Místku, Hlučína, Nového Jičína, Opavy. Část 

peněz byla také poskytnuta na kurzy animátorů, duchovní obnovy a různé víkendov-

ky na Diecézním středisku mládeže ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Během léta Anima Iuventutis finančně podpořila 9 letních táborů, brigády na středis-

ku, akci Pomoc pohraničí, Letní pobyt teenagerů na stře-

disku, duchovní obnovu Lisk plesk a mnoho dalších akcí 

konaných po celé diecézi. 

Doufáme, že i příští rok budeme moci díky dotaci podpořit 

vaše činnosti a aktivity s dětmi a mládeží. 

Anima Iuventutis a dotace 

http://www.dekanatkarvina.signaly.cz
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Možnost vyhrát pobyt zdarma, info na  

ww.signaly.cz/soutez 

Přihlašování již začalo 
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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 I./2  13. - 15. 11.   Stará Ves n/O. 
Druhé setkání animátorů, kteří letos začali své dvouleté putování ke 
konečným zkouškám.   

Taneční víkend  20. - 22. 11.   Stará Ves n/O. 
Tanec a zábava - toť taneční víkend. Tance společenské a nejen ony 
budou čekat na páry, které se přihlásí. Přijměte výzvu zlepšit se a pro-
cvičit si tance před nadcházející sezónou. 

Animátoři II./2   27. - 29. 11.   Stará Ves n/O. 
Již šesté setkání proběhne pro animátory, kteří přijali výzvu a chtějí 
dokončit tento kurz. 

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 sou-
peře, kteří vám nedají nic zadarmo. 

Večer mladých  18. 11.  Ostrava - biskupství 
Listopadový večer mladých bude ve znamení hudby. Tento večer se 
rozezní skupina U2 a my zjistíme o čem vlastně zpívá. Zveme i na mši 
svatou od 18hodin. 
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Proč kohout kokrhá tak brzy ráno? Protože jakmi-

le vstanou slepice, tak už nemá šanci.  

Chlápek vlastní papouška a ten mluví 
strašně sprostě a tak ho dá chlápek jed-
nou za trest do mrazáku. Po chvíli mra-
zák otevře a papoušek pokorně povídá: 
"Omlouvám se za své nevhodné chová-
ní, už se to nebude opakovat. Mám jen 
jednu otázku: Co udělalo to kuře?"  

Víš, co se mi včera stalo? 

Spadnul jsem z dvanáctime-

trového žebříku.“ 

„Nekecej, to bys byl mrtvej!“ 

„Já stál na první špricli!“  

Budoucí manželé spolu poti-
chu rozmlouvají.  
Dívka: "Až budeme svoji, 
poneseme spolu všechny pro-
blémy společně, že, miláčku." 
"Ale já žádné potíže nemám." 
"Však taky ještě nejsi ženatý."  

Zvířátka v lese hrají karty.  
Najednou se medvěd rozhlídne a povídá: "Jestli tady bu-
de někdo podvádět, tak mu rozbiju držku! Tu jeho špiča-
tou, zrzavou držku!"  

Malý komár se právě vrátil 

ze svého prvního letu a 

nadšeně vypravuje ma-

mince:" Mami, to ti bylo 

prima, představ si, jak 

jsem tak letěl, všichni mi 

tleskali.....!  

Pane doktore, musíte mi po-
moct, já mám pořád pocit, že 
jsem můra! 
- To musíte na psychiatrii, 
tady je chirurgie... 
- No ale tady se SVÍTILO!!! 

Keep smiling 

Nezapomeňte! 


