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Milí přátelé, 
 Lidová pranostika říká: ,, Únor 
bílý pole sílí.“ Mnoho lidí vlastní silné 
auto, na cestách jezdí silné traktory, 
výkon v počítačích roste, ale síla člově-
ka se nedá měřit výškou, šířkou jedin-
ce.  
 Léta, která člověku přibývají, nej-
sou mírou jeho síly. Každý člověk je sla-
bým obrazem Božím. Bůh je největším 
učitelem.  Sám Ježíš  nás vyučuje  lidmi, 

které nám posílá do cesty. 
 V nitru duše zní otázka: ,, Chceš 
se vrátit k Otci? Být v Otcově náruči 
věčně?“  Staň se Božím přítelem a Jeho 
učedníkem. On tě naučí lásce a milo-
srdnému pohledu. 
 Čas v Jeho škole, čas modliteb a 
svátostí, čas žitý ve společenství mla-
dých a církve, to je Boží posilou. Strom 
se pozná po ovoci a naše jednání po 
plodech, které přináší. Nenechme se 
ukolébat falešnou představou, že učite-
le nepotřebujeme. Nechť nám vždy 

jsou vzory v milosrdenství Ježíš a Ma-
rie. 
 Od koho se učíš ty? Přeji novou 
odvahu, sílu vstoupit do školy Svaté 
rodiny. Nezapomeň také na dar milosti 
Svaté brány. Už jsi vykonal pouť? Do 
Ostravy, Opavy … Můžeš získat odpust-
ky jak pro sebe tak zemřelé. 

K tomu žehná  
 

o. Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

Únor 2016 
1.2. 1. čtení: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a Žalm: Žl 3 Evangelium: Mk 5,1-20 
2.2.     1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm: Žl 24(23) 2. čtení: Žid 2,14-18  
  Evangelium: Lk 2,22-40 
3.2. 1. čtení: 2Sam 24,2.9-17 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 6,1-6 
4.2. 1. čtení: 1Kral 2,1-4.10-12 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Mk 6,7-13 
5.2. 1. čtení: Sir 47,2-13(řec.2-11) Žalm: Žl 18 Evangelium: Mk 6,14-29 
6.2. 1. čtení: 1Kral 3,4-13 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 6,30-34 
7.2. 1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8 Žalm: Žl 138(137) 2. čtení: 1Kor 15,1-11  
  Evangelium: Lk 5,1-11 
8.2. 1. čtení: 1Kral 8,1-7.9-13 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mk 6,53-56 
9.2. 1. čtení: 1Kral 8,22-23.27-30 Žalm: Žl 84 Evangelium: Mk 7,1-13 
10.2. 1. čtení: Jl 2,12-18 Žalm: Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17 2. čtení: 2Kor 5,20-6,2 
  Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
11.2. 1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 9,22-25  
12.2. 1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 9,14-15 
13.2. 1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 5,27-32 
14.2. 1. čtení: Dt 26,4-10 Žalm: Žl 91 2. čtení: Rim 10,8-13 Evangelium: Lk 4,1-13 
15.2. 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 25,31-46 
16.2. 1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,7-15 
17.2. 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 11,29-32 
18.2. 1. čtení: Est 4,17 Žalm: Žl 138 Evangelium: Mt 7,7-12 
19.2. 1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Žl 130 Evangelium: Mt 5,20-26 
20.2. 1. čtení: Dt 26,16-19 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,43-48 
21.2. 1. čtení: Gn 15,5-12.17-18 Žalm: Žl 27(26) 2. čtení: Flp 3,17-4,1  
  Evangelium: Lk 9,28b-36 
22.2. 1. čtení: 1Petr 5,1-4 Žalm: Žl 23(22) Evangelium: Mt 16,13-19 
23.2. 1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 23,1-12 
24.2. 1. čtení: Jer 18,18-20 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 20,17-28 
25.2. 1. čtení: Jer 17,5-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 16,19-31 
26.2. 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13.17-28 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mt 21,33-43.45-46 
27.2. 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Žl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
28.2. 1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15 Žalm: Žl 103(102) 2. čtení: 1Kor 10,1-6.10-12  
  Evangelium: Lk 13,1-9 
29.2. 1. čtení: 2Kral 5,1-15a Žalm: Žl 42 Evangelium: Lk 4,24-30 

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) 

4. Krakov nás očekává! 

Do našeho setkání v Polsku zbý-

vá pár měsíců. Krakov, město svaté-

ho Jana Pavla II. a svaté Faustiny 

Kowalské, nás očekává s otevřenou 

náručí i srdcem. Věřím, že nás vedla 

Boží Prozřetelnost, abychom slavili 

Jubileum mladých právě tam, kde 

žili tito dva velcí apoštolové Božího 

milosrdenství naší doby. Jan Pavel 

II. tušil, že přichází doba milosrden-

ství. Na začátku svého pontifikátu 

napsal encykliku Dives in misericor-

dia. Ve Svatém roce 2000 kanonizo-

val sestru Faustinu a také ustanovil 

na druhou velikonoční neděli slav-

nost Božího milosrdenství. V roce 

2002 slavnostně otevřel v Krakově 

chrám Milosrdného Ježíše s přáním, 

aby se toto poselství dostalo ke 

všem obyvatelům země a 

naplnilo jejich srdce nadějí. 

„Je třeba zažehnout tuto jis-

kru Boží milosti. Je třeba 

odevzdat světu tento oheň 

milosrdenství. V Božím mi-

losrdenství nalezne svět mír 

a člověk štěstí“ (Homilie při 

posvěcení chrámu Božího 

milosrdenství v Krakově 17. 

srpna 2002). 
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Drazí mladí, 

milosrdný Ježíš, 

znázorněný na 

malbě uctívané 

Božím lidem 

v jemu zasvěce-

ném krakovském 

chrámě, vás oče-

kává. On vám 

důvěřuje a počítá s vámi! Má mnoho 

důležitých věcí, které chce sdělit 

každému a každé z vás… Nemějte 

strach pohlédnout do jeho očí napl-

něných nekonečnou láskou ke kaž-

dému z vás a nechte se zasáhnout 

jeho milosrdným pohledem, který je 

připraven odpustit každý váš hřích; 

pohledem, který je schopný změnit 

váš život a uzdravit rány na vašich 

duších; pohledem, který tiší silnou 

žízeň přebývající ve vašich mladých 

srdcích: žízeň po lásce, po pokoji, po 

radosti a po pravém štěstí. Přijďte 

k němu a nemějte strach! Přijďte 

k němu, abyste 

mu z hloubi své-

ho srdce řekli: 

„Ježíši, doufám 

v tebe!“ Dovolte, 

aby se vás dotklo 

jeho bezmezné 

milosrdenství, 

abyste se vy sami 

prostřednictvím skutků, slov i mod-

litby stali apoštoly milosrdenství 

v našem světě zraněném sobectvím, 

nenávistí a velikým zoufalstvím. 

Přinášejte plamen Kristovy mi-

losrdné lásky – o níž hovořil svatý 

Jan Pavel II. – do prostředí vašeho 

každodenního života až na kraj 

světa. Při tomto poslání vás dopro-

vázím svými přáními a modlitba-

mi. Na posledním úseku vaší du-

chovní přípravné cesty na následu-

jící SDM v Krakově vás všechny 

svěřuji Panně Marii, Matce milosr-

denství, a ze srdce vám všem žeh-

nám. 

Vatikán 15. srpna 2015  

Slavnost Nanebevzetí blahoslavené 

Panny Marie 

FRANTIŠEK 

 

 
zdroj:https://krakov2016.signaly.cz/1510/
poselstvi-papeze-frantiska-k-sdm) 
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 Pro farnost ve Staré Vsi mám jistou 
slabost. Možná trochu proto, že je zde DSM, 
ale hlavně proto, že jsem místní farník :-) 
 Blížil se páteční večer a jak už to tak 
bývá, přišla otázka co s ním, abych ho jen tak 
nepromarnil. Bohudíky, odpověď přišla velmi 
rychle. Na středisku se konala o víkendu du-
chovní obnova, která začínala nočním bdě-
ním právě v pátek večer. Neváhal jsem. 
V tento adventní čas to byla výzva, která se 
neodmítá. Důvodů je možná více, ten 
nejpodstatnější je setkání s Pánem, při mši, 
při adoraci… pak taky společná modlitba, 
setkání s přáteli a poznání nových lidí, du-
chovní příprava na Vánoce, a protože jsem 
student a konec semestru bývá poněkud hek-
tický, tak to byla i chvilka psychického odpo-
činku, ztišení se, zamyšlení se. Dá se říct, že 
jsem se bdění účastnil poprvé a byla to pro 
mě nová…velmi prospěšná…zkušenost. 
 Teď tedy k tomu, co se onen večer 
událo. Začínalo se v místním kostele, chvilkou 
ztišení, zamyšlením a modlitbou. Atmosféru 
doplňovala duchovní hudba tiše se rozléhající 
kostelem, četly se žalmy a rozjímalo se nad 
nimi. Po tomto úvodu jsme se přesunuli na 
středisko, kde proběhla krátká hra s cílem 
seznámení se účastníků mezi sebou, a možná 
trochu prolomit takovou tu počáteční nesmě-

lou atmosfé-
ru. Po této 
krátké hře 
jsme si při-
pravili 
prosby a 
úmysly na mši svatou, kterou 
jsme se odebrali oslavit zpět do kostela. Aby-
chom nebyli rozprostření po celém kostele, 
protože nás bylo docela málo, oslavili jsme 
mši v presbytáři. I když jsme byli takto blízce 
semknuti, neubránili jsme se chladnému kli-
matu, a proto po mši přišla velice vhod teplá 
polévka na středisku. Po dobré večeři, bě-
hem které se k nám připojili další účastníci, 
následovala opět krátká hra, tentokrát ven-
ku…to abychom se nezahřáli až moc :-) Pak 
už jsme se ale přesunuli zpět dovnitř, kde 
proběhla katecheze na téma „Rok milosrden-
ství“, po níž jsme se rozdělili do skupinek a 
diskutovali jsme o tomto tématu. V každé 
skupince byl i kněz, takže bylo zajímavé a 
poučné slyšet i jeho názory a příspěvky. Bylo 
asi 23 hodin a před námi byla adorace, kte-
rou jsme…díky (vzhledem k zimě venku) ma-
lému počtu…prožili v teple, v kapli na středis-
ku. Na adorace chodím, v poslední době, v 
podstatě pravidelně…pravda je, že nejsou 
v 11 večer, takže to je jedna z odlišností od té 
na nočním bdění :-). 
 Adorace na nočním bdění byla něčím 
stejná, jak už ji znám, ale i o něco obohace-
ná…o něco co můžete prožít jen při nočním 
bdění. Kdo chce poznat o co, doporučuji při 
další příležitosti zúčastnit se. 
 Závěrem už chybí jen poděkování tý-
mu DSM za přípravu večera a možnost zú-
častnit se. Byl to moc pěkný zážitek. 

Jirka 

Noční bdění  
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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) nebo 
Jordyho (605 830 898)  

Pouť hlučínského děkanátu 

 V poslední adventní sobotu 19. prosin-
ce se v hlučínském děkanátu uskutečnila pěší 
pouť ke kostelu Panny Marie Nanebevzaté 
v Hrabyni. Tuto pouť uspořádala mládež stej-
nojmenného děkanátu pod vedením zdejšího 
kaplana pro mládež o. Pavla Marka, který 
působí v kravařské farnosti již druhým rokem.
  Pouť byla určená lidem všech 
věkových kategorií, již se chtěli svým předvá-
nočním putováním připodobnit  Panně Marii 
a sv. Josefovi, kteří se před dvěma tisíci lety 
vydali na cestu do Betléma.  Začátek 
našeho putování jsme započali v Kravařích na 
zdejší faře, kde si každý účastník napsal svou 
prosbu či poděkování, které si poté vyměnil 
za úmysl někoho jiného, za který se během 
cesty modlil.  
 Za přítomnosti sluníčka, které nás pří-
jemně hřálo, jsme se vydali po cyklostezce do 

Mokrých Lazců, kde nás srdečně přivítala a 
štědře pohostila místní rodina. Po krátkém 
odpočinku a nabrání nových sil jsme započali 
druhou část naší poutě. Během cesty jsme 
zazpívali některé Mariánské písničky, vyslech-
li zajímavý příběh, popovídali si a společně se 

také pomodlili růženec. Konec 
naší poutě slavnostně vyvr-
cholil mší svatou, která byla 
obětovaná za všechny úmysly 
poutníků a mládež. Po ukonče-
ní mše sv. jsme se zahřáli tep-
lým čajem, posilnili koláči a 
s dobrým pocitem jsme se 
vydali nazpět do našich domo-
vů a farností. 
    

 Maruška Hluchníková 
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Jméno a příjmení:  BQR*. Mgr. Pavel H. CH. 
K. R. D. T. N. Marek (a ne naopak!) 
Věk: Početně shodný se stresujícími situace-
mi průměrného prajzského kaplana pro mlá-
dež za rok a zároveň odpovídající mým šedi-
nám 
Bydliště: Fara (a když zlobím pana faráře, tak 
farní stodola nebo její sklep) 
Jak ses k práci kaplana dostal a od kdy ji vy-
konáváš: Byla to má vysněná funkce…dokud 
jsem se úlekem nevzbudil a nezjistil, že je to 
skutečná realita. A od té doby ne a ne 
usnout. Už to bude tuším, rok a půl! 
Radost mi udělá: Když už se nedočkám žád-
ného dalšího podobného (Jordyho) dotazní-
ku.  
Koníčky a zájmy: Členství 
ve svazu zahrádkářů peču-
jících o farní lípu, pod níž 
podle svědectví místním 
om a opů seděla a plakala 
Marie Terezie, když na 
konci druhé slezské války 
přišla o námi dnes osídlené 
Prusko (dnešní Prajzskou) 
Oblíbená barva: Ony jsou 
vlastně dvě. V trojité duze 
je to druhá a čtvrtá barva 
na té třetí – od shora sa-
mozřejmě. 
Oblíbený citát: Tak dlouho 
se kaplan snaží vzbudit 
spícího prajzského medvě-
da (= místní mládež), až 
k němu znaven sám uleh-
ne. 
Největší zážitek: Přijetí dekretu kaplana pro 
mládež – to bylo totiž poprvé (a nejspíš i na-
posled), co mi celý kostel tleskal, aniž bych 

zatím jako KPM hnul prstem a vůbec něco 
udělal, a aniž by kdokoli věděl, co toto zcela 
nedefinovatelně nezřízené gesto přinese do 
budoucnosti (nejen) mládeže hlučínského 
děkanátu. Dodnes mi nad tímto počinem 
našich moudrých nadřízených zůstává rozum 
stát a já se nepřestávám podivovat, jaké ná-
sledky moje funkce přináší do života mě sa-
motného i všech mladých v tomto přeshra-
ničním děkanátu. A hlavně se divím, že mi 
ten papír ještě nevzali, nezrušili či alespoň 
nezneplatnili (ač už papež proces zneplatnění 
od prosince urychlil). 
Představ nám váš děkanát: Náš děkanát je 
multikulturní, založen na pevných pruských 
základech a následně přestavěn 

v germánském slohu do 
dnešní novoněmeckoMer-
kelovskoevropskounijní 
podoby, avšak čítající rov-
něž poddanská území čisa-
ráků – tzv. za řekou, která 
občas poctíme svou ná-
vštěvou v rámci rekreač-
ních poutí do zahraničí. 
Co ti přinesla tato služba: 
Je toho tolik, že nevím, kde 
začít. Avšak dalo by se to 
shrnout do věty: Prozatím 
přinesla a stále přináší 
všechno dosud nepozna-
né! 
 

 

Děkujeme o. Pavlovi za zaslání svého 

uměleckého portrétu  

Kaplan a zástupkyně za děkanát Hlučín 

* BQR. – Nová technologie zajišťující stabilní příjem, 

minimálním zkreslení během činnosti, vylepšenou citli-
vost a celkovou spolehlivost. 
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Jméno a příjmení: Marie A. B. Solařová 
Věk: Z Vaší strany není vhodné tuto otázku 
položit a z mé strany není vhodné ji zodpo-
vědět. 
Bydliště: Prajzska 
Jak ses k práci zástupce dostala a od kdy ji 
vykonáváš:  Vlastně ani sama pořádně ne-
vím, jak se to stalo. :-) Prostě to na nás 
nějak zbylo. A to oficiálně od září 2015. 
Radost mi udělá: Když mě člověk osloví 
mým jménem a ne jako Bětku. 
Koníčky a zájmy: Vyšívání, hra na loutnu a 
cvičení bez kuželů. 
Oblíbená barva: Složení 365-400nm a 625-
670nm. 
Oblíbený citát: Není důležité, že toho nevíš 
tolik, kolik bys chtěl. Důležitější je, abys 
věděl tolik, kolik stačí vyučujícímu. 
Největší zážitek: Tak to vím naprosto přes-
ně. Den, kdy jsem potkala Jordyho. Od té 
doby můj život už není takový, jaký byl dřív. 
Jaké akce v děkanátu pořádáte: Letos jich 
je spousta. Například každý měsíc připra-
vujeme děkanátní večer mladých. 
V prosinci proběhla adventní pěší pouť 
k Panně Marii. V únoru bude jednodenní 
duchovní obnova. A nově chystáme speci-
ální velikonoční akci, ale na tu je ještě 
třeba si počkat.  
Co ti přinesla tato služba: Řekla bych, že 

ještě větší náhled do zákulisí církve. Tro-

chu více zodpovědnosti. Spousty telefo-

nátů a schůzek s o. Pavlem. Asi miliony 

mailů jak s animátory, tak s jinými lidmi, 

se kterými se pokouším něco domluvit. 

Řádky a řádky poznámek v mém diáři. 

Často nějaká urgentní data. Ale hlavně 

mou 100% účast na děkanátních akcích. 

Abych to shrnula: mnoho radosti. =) 

Jméno a příjmení: Bětka Solařová 
Věk: Každý rok jinak. Nepamatuju si to přesně, 
ale můžete mi dát nějaký dárek, jednou za 5 let 
se určitě trefíte do jubilea.  
Bydliště: V hlavním městě mého děkanátu.  
Jak ses k práci zástupce dostala a od kdy ji vyko-
náváš:  K práci zástupce jsem se dostala po zná-
mosti, samozřejmě. ;) Na svém křesle sedím od 
září.  
Radost mi udělá: Když si mě někdo nesplete s 
mou milou sestrou Marušenkou. :D 
Koníčky a zájmy: Koníčky ne, ale psy mám ráda. 
<3 
Oblíbená barva: Všechny mimo zemitých 
(blátivých) odstínů.  
Oblíbený citát: Amor, eu juro, só comprei o 
essencial. :D 
Největší zážitek: Den, kdy jsem se stala zástup-
cem za děkanát. I když je můj post nižší, můžu 
rozkazovat svojí sestře. (btw: jsme dvojčata)  
Co ti přinesla tato služba: Častější konzumaci 

pizzy a čokolády.  
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Střediskový ples 
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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. 

Večer mladých  17. 2.   Ostrava - biskupství 
Únorový večer mladých bude ve znamení poznávání toho, jaké to je vyrazit na rok 
dlouhou svatební cestu do jižní Ameriky, učit děti. Manželé Sochorovi, Dan (Sob) a 
Iveta, nám popovídají co v tom roku prožili a jaká předcházela příprava. Mše svatá od 
18 hodin. 

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 
dcm.doo.cz nebo u Jordyho (605 830 898). Stále volná místa. 

Animátoři I/3   12. 2. - 14. 2.2016  Frýdlant n. O. 
Již potřetí se sejdou animátoři z prvního roku, aby prožili společně víkend. 
Tentokrát to bude duchovní obnova, která bude ve Frýdlantu na Ostravicí. 

Postní noční bdění   19. 2. 2016    Vendryně 
Postní noční bdění je takovou přípravou na blížící se diecézní setkání mládeže s otcem 
biskupem. Tentokráte jej prožijeme ve Vendryni s místními farníky a mladými . 

Animátoři II/3   26. 2. – 28.2. 2016  Orlí hnízdo 
I animátory II čeká jejich duchovní obnova, tentokráte na Orlím hnízdě v 
Pstruží. Modlitba, adorace, ztišení, četba, zpověď a Boží slovo, katecheze a  
přátele.  
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Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem. 

Zákaznice: "Chtěla bych koupit svému muži nějakou pěknou kravatu, která by zvýraznila jeho 
oči." Prodavačka: "Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, jen je potřeba ji dobře utáhnout." 

Pepiček se ptá maminky: "Maminko, chodí 
Bůh na záchod?" 
"Ne, miláčku," odpoví mu maminka. "proč se 
ptáš?" 
"Protože každé ráno slyším, jak tatínek bou-
chá na dveře od záchodu a křičí: Pane Bože, 
to jsi tam ještě?" 

Keep smiling 

Možnost v
yhrát p

obyt z
darm

a, in
fo na 

ww.sig
naly.cz/soutez 

Ona: "Co jsi dostal na Vánoce?" 
On: "PSP...." 
Ona: "Playstation portable?" 
On: "Ne... Ponožky, Slipy a Pyžamo"  

Zvěrolékař volá panu Majerovi: „Vaše žena 
je u mne s vaší kočkou a prosí mě, abych ji 
uspal. Je to v pořádku?” 
„No jasně! A kočku můžete klidně pustit na 
ulici, ona už trefí domů!” 


