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Milí přátelé, 
 do času Vánoc a 
nového roku vstupuje-
me každičký den. Kaž-
dý den má své hranice. 
Omezenost času a také 
skutků, které jsme 
schopni prožít a vyko-
nat. Na konci života se 
nás Pán nebude ptát 
kolik jsme toho udělali, 
ale zda jsme udělali a 
co jsme měli udělat. 
 Co tím myslím? 
Máme dnes spoustu možností, zábavy, 
služeb, situací, jak prožít osobní a společ-
né chvíle. Vím, co je pro můj život důležité 
a také potřebné? Nejsem náhodnou ten, 
který jde s davem a rozum nepoužívá? 
Zkus si vzít jeden den a říci: kolik času 
mám na sebe, přátele a Boha. Hned ti vy-
svítá potřebné a nepotřebné.  
 Proč je to důležité? Věci nemusí 
téct plným proudem. Stačí, když život pro-
žívám po kapkách. Jsme součástí Božího 
oceánu. Každý lidský život je jedna kapka. 
Bůh svou láskou a svým milosrdenstvím 
zavlažuje naše životy, naši duši. Ne vždy 
zakoušíme proud lásky, štěstí. Stačí, když 
ukapává každičký den. 
 Přeji ti, ať máš radost z každého 
prožitého dne. Ať jej naplníš láskou, svě-
žestí, která vyvěrá z tvého nitra. Dej si do 
rovnováhy vnější a vnitřní věci. Druhým a 
kamarádům nepředáš nic víc než jen to, 
co sám prožíváš a zakoušíš.  

Požehnané chvíle o Vánocích a v novém 
roce 2016, žehná  

padre Kamilos  
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Liturgický kalendář 

1.1. 1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Žl 67  2. čtení: Gal 4,4-7 Evangelium: Lk 2,16-21 
2.1. 1. čtení: 1Jan 2,22-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,19-28 
3.1. 1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 Žalm: Žl 147 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18 Evangelium: Jan 
1,1-18 
4.1. 1. čtení: 1Jan 3,7-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,35-42  
5.1. 1. čtení: 1Jan 3,11-21 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 1,43-51 
6.1. 1. čtení: Iz 60,1-6 Žalm: Žl 72 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 Evangelium: Mt 2,1-12 
7.1. 1. čtení: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Žl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 
8.1. 1. čtení: 1Jan 4,7-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,34-44 
9.1. 1. čtení: 1Jan 4,11-18 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,45-52 
10.1. 1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 Žalm: Žl 104 2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7  
 Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 
11.1. 1. čtení: 1Sam 1,1-8 Žalm: Žl 116B Evangelium: Mk 1,14-20 
12.1. 1. čtení: 1Sam 1,9-20 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Mk 1,21b-28 
13.1. 1. čtení: 1Sam 3,1-10.19-20 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 1,29-39 
14.1. 1. čtení: 1Sam 4,1-11 Žalm: Žl 44 Evangelium: Mk 1,40-45 
15.1. 1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22a Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 2,1-12 
16.1. 1. čtení: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a Žalm: Žl 21 Evangelium: Mk 2,13-17 
17.1. 1. čtení: Iz 62,1-5 Žalm: Žl 96 (95) 2. čtení: 1Kor 12,4-11 Evangelium: Jan 2,1-12 
18.1. 1. čtení: 1Sam 15,16-23 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 2,18-22 
19.1. 1. čtení: 1Sam 16,1-13 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 2,23-28 
20.1. 1. čtení: 1Sam 17,32-33.37.40-51 Žalm: Žl 144 Evangelium: Mk 3,1-6 
21.1. 1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7 Žalm: Žl 56 Evangelium: Mk 3,7-12 
22.1. 1. čtení: 1Sam 24,3-21 Žalm: Žl 57 Evangelium: Mk 3,13-19 
23.1. 1. čtení: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 Žalm: Žl 80 Evangelium: Mk 3,20-21 
24.1. 1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 Žalm: Žl 19(18) 2. čtení: 1Kor 12,12-30   
 Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21 
25.1. 1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22) Žalm: Žl 117(116) Evangelium: Mk 16,15-18 
26.1. 1. čtení: 2Sam 6,12b-15.17-19 Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 3,31-35 
27.1. 1. čtení: 2Sam 7,4-17 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 4,1-20 
28.1. 1. čtení: 2Sam 7,18-19.24-29 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mk 4,21-25 
29.1. 1. čtení: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,26-34 
30.1. 1. čtení: 2Sam 12,1-7a.10-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,35-41 
31.1. 1. čtení: Jer 1,4-5.17-19 Žalm: Žl 71 (70) 2. čtení: 1Kor 12,31-13,13  
 Evangelium: Lk 4,21-30 

Zdroj: katolik.cz 
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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) 

Jak říká 
svatý Jan: 
„Milovaní, mi-
lujme se navzá-
jem, protože láska je z Boha, a každý, 
kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává 
Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, 
protože Bůh je láska. … V tom záleží 
láska: ne že my jsme milovali Boha. Ale 
že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 
Milovaní, když nás Bůh miloval, máme 
se i my navzájem milovat“ (1 Jan 4,7-
11). 

Když jsem vám velmi stručně vyložil, 
jak Pán uskutečňuje své milosrdenství 
vůči nám, chtěl bych vám napovědět, jak 
můžeme být my konkrétními nástroji té-
hož milosrdenství vůči svému bližnímu. 

Přichází mi na mysl příklad blaho-
slaveného Piergiorgia Frassatiho. Ten 
říkával: „Ježíš mne navštěvuje každé 
ráno při přijímání a já mu to bídně vy-
nahrazuji, jak jen mohu, tím, že navště-
vuji chudé.“ Piergiorgio byl mladík, kte-
rý pochopil, co to znamená mít milosrd-
né srdce, citlivé pro lidi v nouzi. Dával 
jim mnohem více než jen hmotné věci – 

dával jim sebe samého; věnoval jim svůj 
čas, slova, schopnost naslouchat. Sloužil 
chudým velmi diskrétně a nikdy to neu-
kazoval navenek. Skutečně žil evangeli-
um, které říká: „Když dáváš almužnu, ať 
neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, 
aby tvoje almužna zůstala skrytá“ (Mt 
6,3-4). Představte si, že ještě den před 
smrtí, když byl vážně nemocný, dával 
pokyny, jak pomáhat jeho chudým přá-
telům. Na jeho pohřbu zůstali jeho pří-
buzní a přátelé udiveni, kolik tam bylo 
chudých, které neznali a které mladý 
Piergiorgio provázel a pomáhal jim. 

Vždycky rád spojuji evangelní blaho-
slavenství s Matoušovou 25. kapitolou, 
kde nám Ježíš představuje skutky milosr-
denství a říká, že budeme souzeni na 
jejich základě. Vyzývám vás tedy, abyste 
znovu objevili skutky tělesného milosr-
denství: sytit hladové, napájet žíznivé, 
oblékat nahé, přijímat cizince, ošetřovat 
nemocné, navštěvovat vězně, pohřbívat 
mrtvé.  



Leden 2016 

http://dcm.doo.cz         5 

A nezapomínejme ani 
na skutky duchovního milo-
srdenství: radit pochybují-
cím, poučovat nevědomé, 
napomínat hříšníky, utěšo-
vat zarmoucené, odpouštět 
urážky, trpělivě snášet ob-
tížné lidi, prosit Boha za 
živé i mrtvé. Jak vidíte, mi-
losrdenství není „tolerantnost“ ani pouhá cito-
vost. V něm se ověřuje pravdivost toho, zda 
jsme Ježíšovými učedníky, a naše věrohodnost 
jako křesťanů v dnešním světě. 

Vám mladým, kteří jste tak konkrétní, 
bych rád navrhnul pro prvních sedm měsíců 
roku 2016, abyste si vybrali jeden skutek tě-
lesného a jeden skutek duchovního milosr-
denství, který budete každý měsíc uvádět do 
praxe. Nechte se inspirovat modlitbou svaté 
Faustiny, pokorné apoštolky Božího milosr-
denství v naší době: 

 „Pomáhej mi, Pane, 

abych měla milosrdný pohled a nikdy v sobě 
neživila podezření a posuzování na základě 
vnějšího zdání, ale abych dokázala rozpoznat 
v duši svého bližního to krásné a abych mu 
byla ku pomoci…, 

aby můj sluch byl milosrdný, abych se 
sklonila k potřebám svého bližního a moje 
uši aby nebyly lhostejné k bolestem a 
vzdechům mého bližního… aby můj jazyk 
byl milosrdný a nehovořil nikdy o bližním 
špatně, ale abych pro každého měla slova 
útěchy a odpuštění…, 

aby moje ruce byly milosrdné a plné dob-
rých skutků… moje nohy aby byly milosrd-
né a vždy běžely na pomoc bližnímu a já 
abych překonávala svou netečnost a úna-
vu…,aby moje srdce bylo milosrdné a mělo 

účast na všech 
utrpeních bližní-
ho“ (Deníček, 
163). 

Poselství o Božím 
milosrdenství 
tedy představuje 
velmi konkrétní a 
náročný pro-

gram, protože zahrnuje skutky. A jedním 
z nejzřejmějších a možná nejobtížněji prove-
ditelných skutků milosrdenství je odpustit 
tomu, kdo nás urazil, kdo nám udělal něco 
zlého; odpustit těm, kdo jsou našimi nepřáte-
li. „Zdá se to obtížné tolikrát odpouštět! A 
přece je odpuštění nástrojem, který je nám 
dán do rukou, abychom dosáhli vyrovnanosti 
srdce. Zanechat zášti hněvu, násilí a pomsty 
je nezbytnou podmínkou šťastného živo-
ta“ (Misericordiae Vultus,9). 

Potkávám mnoho mladých, kteří říkají, 
že jsou unaveni z tohoto tak rozděleného 
světa, kde se střetávají stoupenci různých 
frakcí, kde je tolik válek a kde jsou dokonce ti, 
kdo své náboženství používají 
k ospravedlnění násilí. Musíme úpěnlivě pro-
sit Pána, aby nám dával milost být milosrdný-
mi vůči tomu, kdo nám působí zlo, tak, jako 
se Ježíš na kříži modlil za ty, kdo ho ukřižovali: 
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lk 
23,34). Milosrdenství je jedinou cestou 
k překonání zla. Spravedlnost je tolik potřeb-
ná, ale sama nestačí. Spravedlnost a milosr-
denství musejí kráčet spolu. Jak bych si přál, 
abychom se všichni spojili v jednomyslné 
modlitbě a z hloubi svých srdcí snažně prosili, 
aby se Pán smiloval nad námi i nad celým 
světem! 
pokračování příště  
(zdroj:https://krakov2016.signaly.cz/1510/
poselstvi-papeze-frantiska-k-sdm) 
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PROŽILI JSME... 

 Ve dnech 20. - 22. listopadu pro-
běhly v Ostravě Dny důvěry Taizé.  

Po příjezdu těch nejpoz-
dějších účastníků započal 
program v kostele sv. 
Josefa, v jehož areálu 
probíhal celý program 
setkání.  V 19:30 tedy 
organizátoři přivítali kro-
mě lidí laiků a kněží z ČR i 
bratry z Taizovské komu-
nity a plynule se přešlo 
na modlitbu, tedy ve 
stylu Taizé. Vlastně celé 
toto setkání bylo založe-
no na společné modlitbě, 
ke které jsme se sešli 
následující rána, poledne 
a večer. Na druhý den po modlitbě jsme se 
na katecheze sice rozdělili dle věku na tři 
skupinky, ale obsah přednášky byl založe-
ný na stejném základu, a to na biblickém 
úryvku z NZ o tom, „Kdo je můj bližní?“. Po 
polední modlitbě, obědu a chvilce oddy-
chu jsme se každý vydali na jeden ze sedmi 

worksho-
pů, z nichž 

si asi 
kaž-
dý 
od-
nesl 
další 
pozitivní zkušenost či poznatek :-)  
Někdo pak dal přednost večeři, vol-
nému pokecu nebo zhlédnutí filmu 
o bratrovi Rogerovi. Všichni jsme se 
pak opět sešli na večerní modlitbu 

se svíčkami, kterou mimo jiné přenášela 
TV Noe:-) . Ráno jsme pak měli na výběr 
z více míst, kde jsme mohli prožít mši sva-
tou a celý tento duchovně nabitý víkend 
byl zakončen jak jinak, než společnou 
modlitbou a rozloučením. 
 

Dny důvěry Ostrava 
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 Jakožto animátoři „dvojky“ už 
jsme ve Staré Vsi jako doma, a tak 
jsme se po úvodní večeři uvelebili 
v krásně zrenovované shromažďovně 
a dali jsme se do intenzivní práce, jeli-
kož animátorský kurz není žádná sran-
da. Sdělovali jsme si své dojmy 
z návštěv u našich kněží, což byl náš prv-
ní domácí úkol. Bylo to velmi obohacují-
cí. Tématem celého víkendu byla evan-
gelizace, a je pravda, že v sobotu jsme 

se toho o ní dozvěděli opravdu hodně. 
Nejdříve jsme byli poctěni návštěvou 

Ivet a 
Dana Sochorových, kte-

ří nám pověděli o své dobrovolnické prá-
ci v Ekvádoru, a následovaly stejně inspi-
rativní katecheze o. Kamila a týmáků 
Vaška a Martyho. Možná si říkáte, že to 
zní vážně dobře a že náš víkend musel 
být super, a to ještě ani nevíte to nejdů-
ležitější… Měli jsme totiž tu možnost 
oslavit společně konec liturgického roku, 
a tak jsme se v sobotu večer rozdělili na 
dvě poloviny (to byla jediná škoda) a 
vyrazili jsme do Místku a do Těrlicka, 
kde se konaly velkolepé děkanátní osla-
vy. Lépe jsme Silvestra oslavit nemohli, 
tančili jsme celou noc a byli jsme úplně 

vyčerpaní, ale stálo to za to. Do-
konce jsme se v neděli dokázali 
soustředit na pastýřský list, což 
považuji za náš největší úspěch. 
Víkend byl úžasný jako vždy a 
ráda bych poděkovala týmákům 
a otcům za jejich čas, nasazení a 
ochotu nás pořád usměrňovat. 
Jsou skvělí! 

Andulka  

Animátoři II. 
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 PROŽILI JSME... 

Taneční víkend 
 Tak a 
je to tady ! 
Uplynul rok 
a je tady 
zase taneč-
ní víkend 
s tanečními 
mistry Ada-

mem a Domčou. Víkend začal v pátek 
20.11. úvodním seznámením s ostatními. 
Poté následovala první taneční lekce, 
zopakovali jsme si Waltz. Přiučili jsme se 
novým prvkům, otočkám a hlavně kro-
kům. V sobotu jsme pokračovali ranní 
lekcí, poté i odpolední, Jivem a Cha-chou, 
přidali jsme také tanec Mambo a Foxtrot, 
tyto tance nám dávaly pěkně zabrat, ale 
všechno se zvládlo s nadhledem. Před 
námi byl večer, kde následovala velká 
soutěž, která se nemohla nejmenovat 
jinak než: StarDance aneb když hvězdy 

tan-
čí, 
což 

jsme byli 
v tomto případě samozřejmě my. 

Bylo těžké se vůbec zúčastnit, soupeři 
byli velmi dobří. Každý pár tančil Waltz a 
k tomu si vybral další tanec, který mu byl 
příjemný a hlavně ho uměl. Naši dva tý-
máci Džejna(Jane) s Vaškem nás prováze-
li tímto večerem opravdu kouzelně, měli 
všechno „tip ťop“  připravené. První příč-
ku obsadili sourozenci Žvakovi, druhou 
Martin Ryšavík s Eliškou Kyjonkovou a 
poslední místo které se ještě vleze na 

bednu obsadili Kika Šolcová a 
Dominik Skalka. Následovala 
neděle, však dál už to znáte, 
teda ti, kteří už léta jezdí do 
Vsi.  
Víkend se opravdu podařil, 
proto neváhejte a určitě se 
příští rok přihlaste ! Vstříc 
novým zážitkům :-) 

Maruška Komárková 
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Animátorská školka 
   Všechno to 

začalo večerní hrou 

ve dvojičkách, kde 

jsme měli svázané 

nohy k sobě a měli 

jsme se za úkol 

procházet po okolí 

fary a hledat urči-

tá místa. Dále jsme hráli ve velké 

místnosti seznamovací hry, 

kde jsme se navzájem po-

znávali. Poté se nám také 

představil tým tří kuchařů, 

co si říkali  „matematicko- 

fyzikální trojka“, protože  

každý  pokrm nám předsta-

vili jako nějaký vzorec. Veli-

ce se mi líbila komicky založená hra „selfie“, 

při které jsme byli rozděleni do skupinkách po 

třech, dále nám byl přidělen papír, kde byly 

odrážky s věcmi, se 

kterými jsme si 

měli pořídit selfie, 

např. selfie se 

slepicí. Doprová-

zely nás také 

katecheze, které 

mě, jistě i ostat-

ní mohly posunout dál a posil-

nit ve víře. Dokonce k nám 

přišel i Mikuláš se svými 

pomocníky a chtěl po nás 

celkem těžké úkoly, jako 

třeba jednou sirkou zapálit 

10 svíček - žádné zpívání, 

asi ho měl až po krk - a pak 

nám vyplatil naši snahu 

drobnou mlskou. V sobotu jsme měli soukro-

mou mši svatou a tak měli možnost se setkat 

s naším Pánem a poděkovat mu za vše, za tu 

krásnou akci, za ani-

mátory… Budíčky byly, 

řekla bych, ideální - 

v 7:30 Po celou dobu 

jsme měli k využití 

hudebnu, kapličku 

nebo také stolní fotbal

-kalčo. Letošní animá-

torská školka se mi 

vážně líbila. 

Markét Volková 
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SENZAMEZ – hledá se padouch! (28. 11. 2015) 

 Jako každý rok, konal se i u nás 

v Místku Církevní silvestr pod již zažitějším 

názvem Senzamez. Letos jsem se na Senza-

mezu stali mimoni, kteří chtěli mermomocí 

najít padoucha, kterému by mohli sloužit. 

K padouchovi jsme se přibližovali tak, že jsme 

plnili různé výzvy, jaké nám sám padouch 

určil a mezi nimi byly výzvy jako oloupat ba-

nán nohama nebo třeba co nejrychleji sníst 

rohlík. Nakonec vše dopadlo tak, že vlastně 

toto všechno byla jen jakási generálka před 

příchodem skutečného Pána – Spasitele – 

dítěte, kterému chceme 

nabídnout své životy, 

své mládí.  

Začali jsme mší svatou a 

po tanečních blocích a 

výzvách jsme se na zá-

věr pomodlili a tímto 

započali období očeká-

vání – Advent.  

Těší mě, že tato akce 

má tradici a že je to 

vždy krásné setkání 

s lidmi. 
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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)  

Volejbalový turnaj děkanátu Ostrava 

 Dne 5. 12. 2015 se konal již tradiční 
Mikulášský volejbalový turnaj. Animátoři Os-
travského děkanátu se sešli už v 8:00 hodin 
v tělocvičně Základní školy Františka Formana 
v Ostravě-Dubině, aby připravili nejen tělo-
cvičnu, ale i menší občerstvení pro hráče. 
Hráči pak přicházeli od 8:30 hodin. V 9:00 
hodin jsme turnaj zahájili přivítáním a modlit-

bou. Jelikož 
jsme měli 
k dispozici 
dvě tělocvič-
ny, tak se 
šest týmů  
rozdělilo do 
dvou skupin 
a mohlo se 
začít hrát. 
Všechny zá-
pasy byly 

velmi napína-
vé.  Po ode-
hrání těchto 
zápasů hráči 
ze Slezské 
Ostravy bojo-
vali o 3. místo 
proti VKH 
Ostrava. Na-
konec se však 
třetího místa 
ujala Slezská 
Ostrava. Do 
finále postou-
pily týmy ze Zábřehu a z Poruby A, kdy Poru-
ba A získala zlato. 
 Na konci turnaje proběhlo poděková-
ní, vyhlášení výsledků, předávání cen a závě-
rečné požehnání. 
     Simča K. 
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 Černé brýle, hrubý kabát připnutý 
až ke krku, kožené rukavičky, klobouk 
stínící obličej, v ruce neodmyslitelný ta-
jemný kufřík a máme ideální model mafi-
ána mířícího na církevní silvestr 2015.  

 Takovými se to tam letos právě 
díky námětu mafie jen hemžilo a kolem 
tohoto tématu se vše točilo. Např. mafi-
ánská výzdoba, scénky, mafiánský foto 
koutek a dokonce i mafiánská moderace. 
Také zde byla, jako každoročně mše (ale 

škoda, ta 
mafiánská 
nebyla :-) ) 
Poprvé 
jsme měli 
možnost 
se zapojit 
do celo-
večerní, 
nečeka-
ně ma-
fiánské 
hry, určené pro odvážné mafiány. 
Já jsem zrovna mezi nimi nebyla, tak 
vám hru bohužel nepopíšu. Nicméně 
dobré bude popsat výhru. Vítěz vyhrál 

tisícikorunovou poukázku na SDM v Kra-
kově!!! Vítězové tedy byli spokojení, 
všichni jsme se náležitě pobavili, zatančili 
si, poznali nové lidi, upevnili vztahy a 
jako správní mafiáni vytvořili spory (to 
snad ne, ale sedělo to tu tak dobře, že 

jsem to musela na-
psat :-) ), pomodlili 
jsme se a spokojeně, 
s úspěšně bolavýma 
nohama se mafiáni 
vydali domů, kde se 
všichni proměnili 
zpět v normální mla-
dé katolíky. :-) 

 

Ani M. S. 

Církevní silvestr MAFIE 
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Dne 31. 10. 2015 
byla v Kravařích 
v kostele sv. Jana 
Křtitele v 18 hodin 
sloužena mše sva-
tá. Říkáte si, že na 
tom není nic 
zvláštního? No, 

nejenže každá mše svatá je zvláštní :-), ale tato 
byla speciální i tím, že zahajovala 2. děkanátní 
večer mladých! Na plakátku oznamujícím tuto 
událost jsme mohli číst slogan „…není kuchař jako 
kuchař!“. Že by se Večery mladých Hlučínského 
děkanátu změnily na večerní školu? Ačkoli jsme se 
na Večeru mladých mohli i poučit, do večerní školy 
jsme měli pěkně daleko. :-) A proč tedy zmínka o 
kuchaři? Svou návštěvou nás totiž poctil o. Pavel 
Kuchař z farnosti Dolní Benešov. Po mši svaté jsme 

se všichni přesu-
nuli do přileh-
lých farních 
budov, abychom 
tam strávili ně-
kolik příjemných 
společných 
chvil. Otec Pavel 

si pro nás připra-
vil krásné poví-
dání – s ohledem 
na blížící se Pa-
mátku všech ze-
mřelých – o smrti. 
Možná si říkáte, že smrt roz-
hodně není téma pro příjemné strávení 
večera, ale po přednášce, ani během ní, nevládla 
mezi námi vůbec pohřební nálada. Ba naopak, 
všichni jsme se smáli, když otec vzpomínal na ně-
které „případy“, kdy šel udělovat svátost pomazá-
ní nemocných. Otec Pavel nám také vysvětlil, že 
ono „poslední pomazání“ nemusí být vůbec po-
slední, i když si to mnoho lidí myslí. Po poutavém 
vyprávění jsme si zahráli hru, kterou pro nás při-
pravili mladí z hlučínské farnosti (mj. sv. Jana Křti-
tele :-) ). Poté nás týmačka se Vsi, Markét, pozvala 
na různé akce, které se chystají nejen v naší 
diecézi. Na závěr nám otec Pavel Marek, kaplan 
pro mládež, požehnal na cestu a my se vypravili do 
svých domovů. Co říct (či spíš napsat :-) ) závěrem? 
Tuž, było to fajne, ludži było dost, ale mohlo by baj 
přyjšč vjec – v stodole je ešče kupa mista – tuž Vas 
všyckich zveme! 

František Hluchník 

V pátek 13. listopadu jsme my, animátoři hlučínského děkanátu, naskládali bágly do aut a vyrazili na 

společnou víkendovku na utužení kolektivu a spolupráce. Prostě a jasně, abychom spolu příjemně strá-

vili nějaký čas. :-) Hned páteční večer jsme započali hraním deskových her, zatímco se naše vedení 

pokoušelo sehnat něco k jídlu, aby během celého víkendu naše animátorské žaludky netrpěly hlady. :-) 

A následovala výborná večeře a film, to vše ve velmi příjemné atmosféře. 

 Už nějaký čas jsme měli podezření, že se na nás chystá nějaká turistika a měli jsme pravdu! 

Hned ráno jsme nabalili svačinky a vyrazili na nepříliš vzdálenou rozhlednu. Výlet to byl pěkný, ale slun-

ce moc nehřálo, a tak jsme byli všichni rádi, když jsme v odpoledních hodinách dorazili zpět do vytope-

né fary. Pak už nás čekal pozdní oběd, velmi zajímavá katecheze s podnětnou diskuzí a byl opět večer. 

Zahráli jsme závěrečný turnaj v Ligrettu a nakonec pustili film, u kterého polovina osazenstva už neudr-

žela oči otevřené :-) 

 V neděli ráno nás čekalo velice příjemné likvidování (dojídaní) zbytků z kuchyně, úklid fary a 

pak už jsme byli hotovi přijmout milé pozvání do Staré Vsi. Tam jsme společně prožili mši svatou a celý 

víkend jsme zakončili obědem s celým osazenstvem staroveské fary. :-) 

Markét Jochimová 

Víkend animátorů z Hlučína 

  2. děkanátní večer mladých 
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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. 

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 zkraje nového roku a protancovat noc. 
Pro přespávající - je nutno se nahlásit  předem do St. Vsi mailem. 

Večer mladých  20. 1.  Ostrava - biskupství 
Lednový večer mladých je již tradičně večerem her a hraní. Užijte si hru společně s 
přáteli a přijďte vyzvat tým DCM a DSM v karetní či jiné stolní hře. 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 svých 
vrstevníků a zajímavých her. To vše a snad i trochu sněhu (za krkem). Modlitba, 
výlet, hry  a zábava – neseďte doma a přijeďte. 

Filmový víkend  29. - 31. 1.  Stará Ves n/O. 
Filmy mají na programu ti, již vyrazí na víkend filmový. Nebude to však 
vše - práce, modlitba, mše svatá, možnost duchovních rozhovorů, ale i 
zpovědi a posezení s přáteli. Toť avizovaný víkend. 

Pouť do Taizé   31. 1. - 8. 2.2016   Francie 
Zveme tě na pouť do Taizé ve Francii. Více informací nalezneš na protější 
straně. Stále máme volná místa. 
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Proč chodí britská královna k zubaři? 
Aby ji nasadil korunku. 

Ptají se devadesátileté babičky: Babi, a to vám opravdu nevadí, že bydlíte celý život u želez-
niční trati...? A babka odpoví: Nene-nene......nene-nene......nene-nene......nene-nene......  

Pepíček přijde domů a maminka se ho ptá: 

"Kde jsi vzal ta tři červená jablka?" 

Pepíček odpoví:  "Od souseda." 

"A ví o tom?" 

"No jistě, vždyť mě kvůli nim půl hodiny honil.  

Jarda pracuje na dvoře a manželka na 
něj volá: „Jardo, pojď domů.“ 

Jarda na to: „Co je, mám hlad?“ 
„Ne, je ti zima.“  

Keep smiling Přijde syn za rodiči a povídá:  
„Mami, tati, jsem velkej kluk, a tak chci 

bydlet sám!“ 
„Tak to je úžasné, že chceš být tak soběs-

tačný. Máme velikou radost.“ 
Mladík se šibalsky pousměje a pokračuje:  

„No, kufry už máte před barákem.“  

Usínají postarší manželé: 
"Řekni mi něco pěkného před spaním," 

prosí ona. "A co?" 
"Třeba, že jsem tvá nejmilejší..." 

"Ty si má nejmilejší." 
"A ještě řekni, že jsem tvůj poklad..." 

"Jo, jsi můj poklad." 
"A teď něco řekni sám." 

"Dobrou noc."  

Co mají společného Facebook a lednička? 
Chodíš tam každých 10 minut, i když víš, že tam 
nic není.  

"Jak se má tvůj nový papoušek?" 
"Ale, umřel týden po tom, co jsem ho koupil." 
"Cože, na co?" 
"Na vyčerpání, soutěžil s mojí ženou v ukeca-
nosti." 


