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Ahoj mlaďoši, 
prožili jsme vzpomínky a modlitby za 
zemřelé. Čas  pokročil a dny se zkrátily - 
nastávají dlouhé večery. Mám je rád. 
Čas na knihu, 
teplý čas, chvíle 
přemýšlení, 
dobré slovo 
s přáteli. Už jste 
zkusili poveče-
řet při svíčce, 
bez světla, hud-
by či mobilu? 
Jen tak v tichu, 
u dobrého slo-
va, praskání 
dřeva 
v kamnech? Nádhera, neboj a zkus to. 
Třeba vznikne tradice, jeden večer při 
svíčce.  
Člověk potřebuje různě sytit svůj život 
dobrými věcmi. Když jsou vzpomínky 
pozitivní, je to dobře a správné. Náš ži-
vot potřebuje mnoho lásky, která napl-
ňuje naši duši a sílí naše jednání. Jsme 
zváni lásku dávat a lásku prožívat. O. 
Elias Vella říká: Je nesporné, že pokud 
člověk lásku dává, také ji dostává. Sv. 
Jan od kříže to pěkně vysvětluje: „Tam, 
kde není láska, lásku přines a najdeš lás-
ku.“ Je to podobné jak s autobaterií: čím 
více jezdíte, tím více se baterie dobíjí.  
Cílem života je více lásku dávat než při-
jímat.  

Přeji mnoho chvil, kdy s Bohem, přáteli 
osobně, i sám se sebou, prožíváš krásný 
vztah toku lásky. Láska není cit, ale svo-
bodný dar, pro který se člověk rozhod-

ne. Udělat 
čas, radost, 
skutek, po-
moc, slovo, 
druhému. 
Sám Ježíš 
říká: 
„Naplněním 
zákona je 
láska.“ 
Požehnaný 
čas. Ať lás-
kou hoříme 

a sami ji dobře prožíváme. Druhé tak 
motivujeme a zapalujeme.  
Pán vám, žehnej  

padre Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

1.12. 1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
2.12. 1. čtení: Iz 25,6-10a Žalm: Žl 23 Evangelium: Mt 15,29-37 
3.12. 1. čtení: Iz 26,1-6 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27  
4.12. 1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
5.12. 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8 
6.12. 1. čtení: Bar 5,1-9 Žalm: Žl 126(125) 2. čtení: Flp l,4-6.8-11  
 Evangelium: Lk 3,1-6 
7.12. 1. čtení: Iz 35,1-10 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 5,17-26 
8.12. 1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Žl 98(97) 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12  
 Evangelium: Lk 1,26-38 
9.12. 1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
10.12. 1. čtení: Iz 41,13-20 Žalm: Žl 145 Evangelium: Mt 11,11-15 
11.12. 1. čtení: Iz 48,17-19 Žalm: Žl 1 Evangelium: Mt 11,16-19 
12.12. 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11  Žalm: Žl 80  Evangelium: Mt 17,10-13  
13.12. 1. čtení: Sof 3,14-18a Žalm: Iz 12 2. čtení: Flp 4,4-7 Evangelium: Lk 3,10-18 
14.12. 1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 21,23-27 
15.12. 1. čtení: Sof 3,1-2.9-13 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 21,28-32 
16.12. 1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 7,19-23 
17.12. 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,1-17 
18.12. 1. čtení: Jer 23,5-8 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,18-24 
19.12. 1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Žl 71 Evangelium: Lk 1,5-25 
20.12. 1. čtení: Mich 5,1-4a Žalm: Žl 80(79) 2. čtení: Zd 10,5-10  
 Evangelium: Lk 1,39-45 
21.12. 1. čtení: Pis 2,8-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 1,39-45  
22.12. 1. čtení: 1Sam 1,24-28  Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Lk 1,46-56 
23.12. 1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Žl 25 Evangelium: Lk 1,57-66 
24.12. 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Žl 89 Evangelium: Lk 1,67-79 
25.12. 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Žl 96 2. čtení: Tit 2,11-14 Evangelium: Lk 2,1-14 
26.12. 1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Žl 31(30) Evangelium: Mt 10,17-22 
27.12. 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a Žalm: Žl 128(127) 2. čtení: Kol 3,12-21  
 Evangelium: Lk 2,41-52 
28.12. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18 
29.12. 1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 2,22-35  
30.12. 1. čtení: 1Jan 2,12-17 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 2,36-40 
31.12. 1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 1,1-18 
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 VZDĚLÁVÁME SE... 

Poselství Svatého otce Františka k 31. světovému dni 
mládeže  

(Krakov 26. - 31. července 2016) pokračování z minulého čísla Vagónku 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství (Mt 5,7) 

Nový zákon 
k nám hovoří o 
Božím milosrden-
ství (eleos) jako o 
shrnutí díla, které Ježíš přišel vykonat ve 
světě Otcovým jménem (srov. Mt 9,13). 
Milosrdenství našeho Pána se projevuje 
především tehdy, když se On sklání nad lid-
skou bídou a projevuje svůj soucit s tím, kdo 
potřebuje porozumění, uzdravení a odpuš-
tění. V Ježíšovi všechno mluví o milosrden-
ství. On sám dokonce je milosrdenstvím. 

V 15. kapitole Lukášova evangelia 
můžeme najít tři podobenství o milosr-
denství: o ztracené ovci, o ztracené minci 
a to, které je známé jako podobenství „o 
marnotratném synu“. U všech třech nás 
oslovuje Boží radost – radost, jakou On 
zakouší, když znovu nachází nějakého 
hříšníka a odpouští mu. Ano, odpouštět 
je Boží radostí! V tom je souhrn celého 
evangelia. „Každý z nás je tou ztracenou 
ovcí nebo mincí; každý z nás je oním sy-
nem, který promarnil svoji svobodu tím, 
že následoval falešné idoly a vidiny štěstí, 
čímž ztratil všechno. Ale Bůh na nás ne-
zapomíná a Otec nás nikdy neopustí. Je 
trpělivým Otcem a čeká na nás stále! Re-
spektuje naši svobodu, ale stále zůstává 

věrný. A když se k němu vrátíme, přijímá 
nás jako děti do svého domu, protože 
nikdy ani na okamžik nepřestává na nás 
s láskou čekat. A jeho srdce se raduje 
z každého navráceného dítěte. Raduje se, 
protože je to radost. Bůh má takovouto 
radost pokaždé, když někdo z nás hříšní-
ků k němu přichází a prosí o jeho odpuš-
tění“ (Angelus 15. září 2013).  

Boží milosrdenství je velmi konkrét-
ní a všichni jsme povoláni, abychom 
s ním prožili osobní zkušenost. Když mi 
bylo sedmnáct let a měl jsem si jednou 
vyrazit s přáteli, rozhodl jsem se nejdříve 
zajít do kostela. Tam jsem se setkal 
s knězem, který ve mně vzbudil zvláštní 
důvěru, a pocítil jsem touhu otevřít své 
srdce ve zpovědi. To setkání změnilo můj 
život! Zjistil jsem, že když pokorně a prů-
zračně otevřeme své srdce, můžeme 
zvláštním způsobem nazírat Boží milosr-
denství. Získal jsem jistotu, že Bůh mne 
v osobě onoho kněze očekával ještě dří-
ve, než jsem zamířil do kostela.  
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My ho hledáme, ale On nás vždy 
předchází, stále nás hledá a nachází nás 
jako první. Možná někdo z vás cítí na 
svém srdci nějakou zátěž a myslí si: udě-
lal jsem tohle, udělal jsem tamto… Ne-
bojte se! On na vás čeká! On je Otec a 
čeká na nás stále! Jak je krásné setkávat 
se ve svátosti smíření s milosrdným Otco-
vým objetím, objevovat zpovědnici jako 
místo milosrdenství a dovolit, aby se nás 
dotýkala Pánova milosrdná láska, která 
nám odpouští stále! 

A co ty, mladý muži a mladá ženo? 
Pocítil jsi někdy, že na tobě spočinul ten-
to pohled nekonečné lásky, která přes 
všechny tvoje hříchy, omezení a pády i 
nadále s tebou počítá a hledí na tvůj život 
s nadějí? Jsi si vědomý hodnoty, kterou 
máš před Bohem, jenž ti z lásky dal 
všechno? Jak nás učí svatý Pavel, „Bůh 
dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus 
umřel za nás, když jsme ještě byli hříšní-
ky“ (Řím 5,8). Chápeme však doopravdy 
sílu těchto slov? 

Vím, jak je vám drahý kříž SDM – dar 
svatého Jana Pavla II. – který od roku 1984 
provází všechna vaše světová setkání. Ko-
lik proměn, kolik skutečných a opravdo-
vých konverzí se odehrálo v životě tolika 
mladých při setkání s tímto holým křížem! 
Možná jste si položili otázku: odkud po-
chází tato mimořádná síla kříže? Odpovědí 
je toto: kříž je nejvýřečnějším znamením 
Božího milosrdenství! On nám potvrzuje, 
že mírou Boží lásky k lidstvu je milovat bez 
míry! V kříži se můžeme dotýkat Božího 
milosrdenství; můžeme umožnit tomuto 

milosrdenství, aby se dotýkalo nás! Chtěl 
bych zde připomenout epizodu dvou zlo-
činců ukřižovaných vedle Ježíše; jeden 
z nich je domýšlivý, neuznává, že je hříš-
ník, a Pánovi se vysmívá. Naproti tomu ten 
druhý si uvědomuje, že se pomýlil, obrací 
se na Pána a říká mu: „Ježíši, pamatuj na 
mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš 
na něho pohlédne s nekonečným milosr-
denstvím a odpoví mu: „Dnes budeš se 
mnou v ráji“ (srov. Lk 23,32.39-43). Se 
kterým z těch dvou se ztotožňujeme? 
S tím, který je domýšlivý a neuznává své 
chyby? Anebo s tím, který poznává, že 
potřebuje Boží milosrdenství, a z celého 
srdce si ho vyprošuje? V Pánovi, jenž na 
kříži za nás dal svůj život, vždy najdeme 
bezpodmínečnou lásku, která chápe náš 
život jako dobro a stále nám dává mož-
nost začínat znova. 

3. Mimořádná radost z toho, že jsme 
nástroji Božího milosrdenství 

Boží slovo nás učí, že „blaženější je 
dávat než dostávat“ (Sk 20,35). Právě 
z tohoto důvodu prohlašuje páté blaho-
slavenství, že milosrdní lidé jsou šťastní. 
Víme, že Pán nás miloval jako první. 
Avšak skutečně šťastnými a blaženými 
budeme jen tehdy, pokud vstoupíme do 
božské logiky darování a nezištné lásky a 
pokud objevíme, že Bůh nás nekonečně 
miloval proto, aby nás uschopnil milovat 
tak jako on, tedy bezmezně.  
pokračování příště  

(zdroj:https://krakov2016.signaly.cz/1510/

poselstvi-papeze-frantiska-k-sdm) 
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PROŽILI JSME... 

 V dušičkovém čase dne 
30. října roku 2015 jsme se sešli 
na desko-herním víkendu. Ně-
kteří se sešli spíš a stihli ještě 
uhádnout některé známé posta-
vy ve hře Times Up! Po úvodním slově a 
scénce „Člověče, nezlob se!“ přišla na 
řadu hra, jež perfektně souvisela s úvo-
dem. Pomocí týmové spolupráce jsme 
museli dostat do domečku všechny 4 
figurky. Leč cesta lehká nebyla. Několi-
krát oběh-
nout vagón, 
faru či kos-
tel, to ještě 
nic nebylo. 
Pořádně 
zmožení 
jsme se 
uchýlili k večerní modlitbě, po níž násle-
doval ještě čas na hry. Ve večerní pře-
střelce na divokém západě šerif poslal na 
bandity indiány, čímž je vyřídil, ovšem v 

euforii zastřelil i svého po-

mocníka. 
BANG! 
Dalšího 
dne dopo-
ledne se 

sešlo mnoho lidí u 
hry   DiXit, aby pro-
nikli do myšlenek 
ostatních a posu-
nuli svého králíčka 
co nejvíc dopředu. Někteří se šli také po-

dívat na Velbloudí dostihy, kde 
nástrahy pro velbloudy ve formě 
poušti smrti neodradily některé 
velbloudy vylézt na záda jiným a 
nechat se svézt. Po obědě se čás-
tečně rozpoutal turnaj v kalču, 
který podle dostupných informací 
vyhráli týmáci. Po hrabání listí v 

oblasti fary nás čekal další nelehký úkol. 
A to vybudovat civilizaci na neosídleném 
ostrově. Po venku jsme sháněli materiály 
na stavbu cest, vesnic, dokonce i měst. V 
dalším herním bloku se někteří za pomo-
cí plánovaného postupu snažili získat co 

nejvíc bodů ve hře Lords of Xidit. 
Poté jsme si připomněli naše křest-
ní patrony, a to při spolču a poté v 
modlitbě. Před spaním si ještě ně-
kteří poslechli pohádku „Tři malá 
prasátka“ a zkusili si roli prasátek při 
stavbách domečků. Neděle pak byla 
klasicky v duchu modlitby a úklidu.  

Jiří 

Desko - herní víkend 
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 Ve dnech 16. -18. října se mládež 
frýdeckého děkanátu sešla na staré faře, 
aby prožila víkend na téma „Hra o ži-
vot“. Už samotné téma v sobě skrývá 

jakýsi adrena-
lin, a ten ne-
chyběl ani při 
náplni progra-
mu. Páteční 
večer proběhl 
relativně 
v klidu. Mladí 
museli plnit 
různé úkoly, 
jako bylo např. 
vytáhnout ur-
čitý předmět 
bosou nohou 
ze škrobového 

roztoku, nebo se venku proplazit pod 
překážkami. Avšak v sobotu ráno začal 
program v plném proudu. Mnohé pře-
kvapilo brzké probuzení ještě za tmy 

s hlášením rozhlasu, 
že se STB dozvědělo 
o křesťanském spo-
lečenství nocujícím 
na faře. Hra se tedy 
odehrávala 
v komunistické 
době a jejím úče-
lem bylo propašo-
vat přes hranice 
jednotlivé kuličky, 
které v cíli vytvo-
řily růženec. Ve-
čer jsme byli všichni vy-
čerpaní, ale opravdu každý se do hry vžil 
naplno a tak jsme si ji se zápalem užili. 
Večer jsme dobili síly nejprve na mši, 
kterou nám odsloužil otec Jožka, a při 
které nám posvětil i náš tvrdě vybojova-
ný růženec, a pak také večeří ve formě 
segedínského guláše :) Poslední den, 
tedy neděli, jsme strávili v poklidném 
tempu, avšak úklid nás neminul.  Po 

krásné misijní neděli, 
kterou mimo jiné natáče-
la TV NOE, jsme po-
obědvali a zhodnotili celý 
víkend. Nakonec jsme se 
všichni rozloučili a 
v očekávání na další akci 
jsme se rozutekli do 
svých domovů.  
  

        Míša Danysová 

Hra o život  
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 PROŽILI JSME... 

Víkend animátorů III. a IV 
 O víkendu 23.-25.10. se na středis-
ko ve Staré Vsi sjeli již „vysloužilí“ animá-
toři III. a IV. První 
večer patřil hlav-
ně seznamování, 
protože se mnoho 
lidí ze dvou kurzů 
vzájemně neznalo. 
V sobotu dopoled-
ne nás čekal speci-
ální host jáhen Da-
vid Tyleček, který 
nám vyprávěl o své 
cestě k Bohu. Hrála 
se 

také na pohyb náročná strategická hra, 
která nám za-

brala déle než hodinku ča-
su. Po obědě jsme se vydali na výlet 
ke svaté Marii Goretti, která je vyřezána 
pod rozhlednou v Chlebovicích. V rámci 
večerního programu proběhla v kapli 
krásná modlitba, při které byla téměř 
celá kaple zalita světlem z hořících svíček.  
 Neděle proběhla tak, jako snad 

každá neděle na středisku. Po lectio divi-

na následoval úklid a pak už slavnostní 

nedělní mše svatá. Mě osobně se víkend 

moc líbil a jako jeden z posledních animá-

torských jsem si jej patřičně užila. Tímto 

bych za celý víkend chtěla poděkovat 

všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. 

Marietka Sol 
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Nová týmačka Jana Peterková 
Kdy a kde ses narodila? 
Přesně týden před nejkrásněj-
ším obdobím v roce – Vánoce. 
Tedy 17. 12. 1995 ve Frýdku – 
Místku. 
Čím jsi chtěla být jako malá a 
do jaké míry se ti to splnilo? 
No záleží, jak moc malá jsem 
byla. Myslím, že kolem těch 8 
let jsem si říkala, prodavačky 
mají super život. Ale nebavila 
mě matika a hlavně mi nešla :) 
Až později jsem začala snít o herecké kariéře. 
A o chvíli později jsem zjistila, že to asi taky 
nebude ono. No, ale život je jedna velká ko-
medie a každý má v tom svém hlavní roli.  
Co tě přivedlo do Vsi?  
Úplně poprvé jsem zde byla na animátorském 
kurzu v roce 2011 na doporučení mé sestry 
Market. Kurz byl skvělý a do práce v týmu mě 
přivedlo přesvědčení o tom, že bych tuhle 
„výzvu“ měla přijmout. Co tě nezabije, to tě 
posílí. A od 3. listopadu jsem ve službách otce 
Kamila. 
Co pro tebe práce v týmu znamená? Co máš 
v týmu na starosti? 
Tahle otázka pro mě není tak jednoduchá, 
protože si myslím, že za tu krátkou dobu, co 
tu teprve jsem, to ještě nelze tak úplně po-
znat. Ale zatím můžu říct, že určitě být blíž a 
blíž Bohu. Naučit se dobře vycházet se všemi 
spolubydlícími, naučit se souhře a spolupra-
covat, prostě na sobě makat. Na starosti mám 
práce, které měla týmačka Anička. To zname-
ná peru, suším, žehlím. Mám na starosti Ani-
mátory II. a korespondenci. A uklízím 
v přízemí, takže až u nás na středisku budete, 
nedělejte tam moc velký binec!! :) 
Na jakou střediskovou akci se obvykle nejvíc 

těšíš, na co bys někoho rád 
pozval? 
Nikdy jsem tam zatím nebyla, 
ale těším se do Taizé v únoru. 
Takže 31. 1. až 8. 2. tě zvu, abys 
jel s námi zažít super týden, na 
který nezapomeneš! 
Jaké jsou tvé záliby? 
Už tak 14 let chodím do skautu 
a asi 3 roky jsem tady vedla 
menší děcka. Sama jsem se 
učila na kytarku, takže nezahra-

ju vše, ale moc mě to baví. Moc ráda zpívám. 
Mám ráda i hory, přírodu a ráda plavu.  
Co je tvým životním snem, co tvým životním 
zážitkem? 
Mým životním snem je asi zavítat na delší čas 
(pár měsíců) do Irska a poznat to tam všech-
no, jak přírodu, tak kulturu, prostě všechno. 
Je to pro mě hodně sympatická země a nebýt 
nabídky ze Staré Vsi, tak už tam asi možná 
právě teď jsem, ale Stará Ves je Stará ves. 
Jinak asi to, co je životním snem každé ženy, 
mít hodného manžela a aspoň 2 děti. :D 
Zážitků mám spoustu, ale těžko vybrat který 
je ten top.  
A teď krátké dotazníkové odpovědi… 
-  oblíbená barva: hnědá a zelená 
 - oblíbené jídlo: palačinky s nuttelou a baná-
nem, ale marmeláda je taky dobrá 
- oblíbená kniha: Čekání na Godota 
- oblíbený film: Není král jako král (Král La-
ma), PS. I love you 
- oblíbená hudba: Kryštof, Jelen, Coldplay, 
Chinaski, The Beatles 
- oblíbený světec: Sv. Anežka Česká, Jan Pavel 
II. ,sv. Jiří 
- oblíbená osobnost: Václav Havel, Marek 
Eben 
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OpaNIGHT 
 Noční bdění, nově přejme-
nované na OpaNIGHT, se konalo 
v pátek 6. 11.  
Začátek byl naplánovaný na 
19:30 v kostele sv. Vojtěcha. Kdo 
měl chuť, mohl jít předtím na 
mši. Večer byl na téma Milosr-
denství Matky Terezy. 
 Moderátoři Verča 
s Kubou uvedli akci malou scén-
kou. Kuba přiběhl do kostela ve 
fotbalovém dresu a začal se 
rozcvičovat (popletl si totiž 
akci OpaCUP – volejbal a Opa-
NIGHT). Po scénce jsme zhlédli 
namluvenou prezentaci o Matce Tereze, kte-
rou pro nás vytvořil Johny. Během úvodního 
programu 
jsme zpívali 
pár písni-
ček se 
scholou ze 
Slavkova. 
Potom 
k nám mlu-
vili asi ho-
dinu dva 
dobrovolní-
ci 
z komunity 
Sant´ 
Egidio. Tu-
to komuni-
tu tvoří lidé 
- laici, kteří 
společně čtou Písmo, potom nachystají jídlo 
a jdou do ulic za bezdomovci. Ale nestarají se 
jen o bezdomovce, ale i o Romy nebo mi-
granty.  

 Po přednáš-
ce byla pauza na jídlo (pizza) a čas na pokecá-

ní 
s kamarády. 
Adorace, 
která násle-
dovala 
hned po-
tom, režíro-
valy Terka 
se Sandrou. 
Během ní 
jsme zpívali 
a poslou-
chali myš-
lenky Mat-
ky Terezy, 
které holky 
četly.  
Akce skon-

čila v deset hodin a každý účastník dostal 
záložku s citátem Matky Terezy. Zúčastnilo se 
zhruba šedesát lidí.  

Anežka Šrubařová 
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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)  

Animátorský adaptační minikurz - děkanát Opava 

 V sobotu 7. 
listopadu se na 
faře u Pan-
ny  Marie ode-
hrál seznamova-
cí minikurz dě-
kanátních ani-
mátorů. Říci, 
že v sobotu, by 
nebylo úplně 
přesné: začali 
jsme totiž už 
v pátek večer 
po Opa-
NIGHTu za-
hřívacím 
kolem du-
chaplných her, bě-
hem kterých jsme se toho o sobě spoustu 
dozvěděli.  
 Na faře jsme přespali a po výborné 
snídani, kterou jsme dostali, jsme vyrazili 
na obhlídku krásných opavských kostelů. 
Zvlášť nás zaujal výklad sestry Filomeny v 
Marianu. Zavalení množstvím informací 
jsme se občerstvili u oběda v podobě 
palačinek. Odpoledne jsme jako správní 
animátoři vymýšleli další senzační akce 

pro všechny mladé z děkanátu a na závěr 
jsme si zahráli dal-

ší 

hry. 
Byl 

to nádherný vztahy utužu- jící 
den, za který jsme moc vděční. 
 
 

Terka Chamráthová 

Pozn.: Na fotce chybí zhruba polovina 

animátorského týmu a otec kaplan.   
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Církevní silvestr  

Mládež děkanátu Karviná zve 
všechny mladé od 14 let na již 
15.ročník Církevního silvestru. 
Akce proběhne 28. 11. v sále dět-
ského domova v Těrlicku. Večer 
bude zahájen mší sv. v 17:30 a 
zakončen o půlnoci první advent-
ní modlitbou. Tématem letošního 
silvestru je Mafie, proto si ke své-
mu společenskému oděvu přiber-
te černé brýle, klobouk, nebo jiný 
mafiánský doplněk. Více informa-
cí najdete na webu 
www.dekanatkarvina.signaly.cz  
Těšíme se na vás! 

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. 

Noční bdění + duchovní obnova 11. - 13. 12. Stará Ves n/O. 
Noční bdění spojené s duchovní obnovou vedeno pod taktovkou o. Karla 
Rachtenberga. Mladí od 15 do 26 budou mít možnost zajít si na zpověď, 
poslechnout si přednášky i katecheze. Přijeďte se nabít v čase adventu 

X. střediskový ples  9. 1.   Stará Ves n/O. - ZŠ 
Tanec a zábava - toť střediskový ples. Jídlo, přátelé a hudba, i toto tam 
patří. Přijďte se oblažit hned z kraje nového roku a protancovat noc. 
Pro přespávající - je nutno se nahlásit  předem do St. Vsi mailem. 

Večer mladých  16. 12.  Ostrava - biskupství 
Adventní večer mladých je ve spolupráci s mladými lidovci. Téma tohoto večera je 
přednáška o syndromu hodného hocha, aneb neboj se být chlap! Čeká nás povídání 
nejen pro muže, o tom co se v dnešní době často děje v hlavách těch co neumějí říci 
ne. Otevřený bufet, nové číslo vagonku i setkání s přáteli, toť další důvody proč v čas 
předvánoční vyrazit na biskupství. Mše svatá od 18hodin. 

Silvestr ve Vsi  29. 12 - 1. 1.   Stará Ves n/O. 
Setkání při konci kalendářního roku můžete prožít ve Vsi ve společnosti vašich 
vrstevníků a zajímavých her. To vše a snad i trochu sněhu (za krkem). Modlitba, 
výlet, hry  a zábava – neseďte doma a přijeďte. 

Animátorská školka  4. - 6. 12.  Stará Ves n/O. 
Pro ty, kteří ještě nedosahují věku animátorů, je tady animátorská 
školka. Víkend, kdy si vyzkoušíte něco málo z toho, co to je být animá-
torem. Čekají na vás hry, katecheze, modlitba i mše svatá a to vše za-
balené pod patronací našeho úžasného otce Jana. 
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Jde Smrtka na ples seniorů. Uvidí pohlednou dá-

mu, tak jde k ní a povídá: "Smím kosit?"  

Vždy, když dávám večer děti spát, přemýšlím, jestli je mám 'Uložit' anebo 'Uložit jako'  

Doktor zjistí v noci, že se mu ucpal záchod. 
Manželka mu říká: „Zavolej instalatéra. Však 
když byl nemocný, taky ti volal v noci.“ 
Doktor zavolá instalatérovi. 
Ten se zdráhá uvěřit, že něco takového myslí 
doktor vážně, ale když si vyslechne doktoro-
vu připomínku své vlastní nemoci, uvolí se, že 
přijede.  
A skutečně, za půlhodiny instalatér u doktora 
zvoní. Nechá se zavést k záchodu, hodí do něj 
dva aspiriny a říká: „Pokud to do rána nepře-
jde, tak zavolejte.“  

Skutečně známou osobností se staneš, až Word přestane červeně podtrhovat Tvé příjmení!  

„Nejsem si moc jistý diagnózou, pane Nováku, 

ale pravděpodobně to bude z nadměrného 

požívání alkoholu.“ 

„Dobrá, pane doktore. Já přijdu zítra, až se z 

té opice vyspíte.“  

Učitel: "Která knížka vám toho 
v životě nejvíce dala?" 

Já: "Šeková knížka mého otce."  

Keep smiling 

Proč dnes vzniká tak málo lidových 
písní? 

Protože ty staré vznikaly při práci.  

Děda vzpomíná na staré dobré časy: 
"Když jsem byl chlapec, maminka 

mne posílala do obchodu na rohu s 
jedním dolarem a já se vracel s 5 

pytlíky brambor, 2 bochníky chleba, 
3 lahvemi mléka, kusem sýra, krabi-

cí čaje a 6 vejci. Teď už to nejde. 
Mají tam příliš mnoho těch zatrace-

ných bezpečnostních kamer."  


