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Milí přátelé, 
 Dialog je jeden z denních projevů, 
ve kterých se člo-
věk nachází. Den-
ně mluvím 
s druhými, snad i 
s Bohem, nesmím 
zapomínat na 
sebe sama. Opa-
kem je monolog. 
Rozdíl mezi dialo-
gem a monolo-
gem spočívá 
v míře připrave-
nosti. Na určité rozhovory se můžeme při-
pravit, vědět co a proč chci říci. Cílem dia-
logu by mělo být objevení pravdy, posu-
nutí se dál v poznání.  
Když chybí dialog, špatně se žije. Život 
probíhá v domněnkách, chybí poznání 
skrze sdělení. Slovo má obrovskou moc. 
Můžeme vyjádřit: krásu, radosti, informa-
ce či slovem srazit člověka k zemi.  
 Jako lidé máme dvě uši a jedna ús-
ta. Z toho plyne, být dvakrát více soustře-
děný k naslouchání a pomalý k mluvení. 
Rachel Naome Remen v knize Obejmout 
život uvazuje o důležitosti naslouchání: 
„Naslouchání je nejstarším a snad i nej-
mocnějším nástrojem uzdravení. Ty nejzá-
sadnější změny často dokážeme u lidí vy-
volat nikoli moudrostí svých slov, ale spíše 
ochotou naslouchat. Jestliže nasloucháme, 
nabízíme druhému člověku svou pozornost 
a příležitost dosáhnout plnosti. Svým na-
sloucháním vytváříme útočiště pro ty slož-

ky osobnosti, které se až dosud neměly 
kam uchýlit, které byly popírány, nemilo-

vány, znevažová-
ny a skrývány.“  
Když se ztišíme, 
jsme v dialogu se 
svým nitrem, 
umíme lépe mlu-
vit. Člověk rozlí-
taný, méně na-
slouchající, větši-
nou není schopný 
smysluplně mlu-
vit.  

 Čas pouště, půstu, ať nám pomáhá 
dobře se učit naslouchat Bohu, sobě i dru-
hým.  
 
Požehnaný dialog mezi Bohem, lidmi i sám 
se sebou vyprošuje 

Kamilos  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

Březen 2016 
1.3. 1. čtení: Dan 3,25.34-43 Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 18,21-35 
2.3. 1. čtení: Dt 4,1.5-9 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 5,17-19 
3.3. 1. čtení: Jer 7,23-28 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 11,14-23 
4.3. 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34 
5.3. 1. čtení: Oz 6,1-6 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 18,9-14 
6.3. 1. čtení: Joz 5,9a.10-12 Žalm: Žl 34 2. čtení: 2Kor 5,17-21  
 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
7.3. 1. čtení: Iz 65,17-21 Žalm: Žl 30 Evangelium: Jan 4,43-54 
8.3. 1. čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16 
9.3. 1. čtení: Iz 49,8-15 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 5,17-30 
10.3. 1. čtení: Ex 32,7-14 Žalm: Žl 106 Evangelium: Jan 5,31-47 
11.3. 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30 
12.3. 1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Žl 7 Evangelium: Jan 7,40-53 
13.3. 1. čtení: Iz 43,16-21 Žalm: Žl 126 2. čtení: Flp 3,8-14  
 Evangelium: Jan 8,1-11 
14.3. 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Žalm: Žl 23 Evangelium: Jan 8,1-11 
15.3. 1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Žl 102 Evangelium: Jan 8,21-30 
16.3. 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42 
17.3. 1. čtení: Gn 17,3-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Jan 8,51-59 
18.3. 1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Jan 10,31-42 
19.3. 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm: Žl 89(88)  
 2. čtení: Řim 4,13.16-18.22 Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a 
20.3. 1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Žl 22(21) 2. čtení: Flp 2,6-11  
 Evangelium: Lk 22,14-23,56 
21.3. 1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 12,1-11 
22.3. 1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 
23.3. 1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 26,14-25 
24.3. Zelený čtvrtek 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Žl 116  
 2. čtení: 1 Kor 11,23-26 Evangelium: Jan 13,1-15 
25.3. Velký pátek 1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Žl 31(30)  
 2. čtení: Žid 4,14-16;5,7-9 Evangelium: Jan 18,1-19,42 
26.3. Bílá sobota 1. čtení:  Žalm:  Evangelium:  
27.3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. čtení: Sk 10,34a.37-43  
 Žalm: Žl 118(117) 2. čtení: Kol 3,1-4 Evangelium: Jan 20,1-9 
28.3. 1. čtení: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 28,8-15 
29.3. 1. čtení: Sk 2,36-41 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 20,11-18 
30.3. 1. čtení: Sk 3,1-10 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 24,13-35 
31.3. 1. čtení: Sk 3,11-26 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 24,35-48 

Zdroj: Katolik.cz 
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 PROŽILI JSME... 

Volejbalcup děkanátu Karviná 
 V sobotu 13. února 
proběhl v Českém Těšíně 
již pátý ročník volejbalo-
vého turnaje mládeže kar-
vinského děkanátu. Turnaj 
jsme zahájili mší svatou ve 
farním kostele Nejsvětěj-
šího srdce Ježíšova, kterou 
celebroval místní farář 
otec Jan Svoboda. Při pro-
mluvě otec Jan všechny 
povzbudil k tomu, aby 
usilovali o vítězství a do-
dal, že s Kristem mohou mýt vítězi všich-
ni. Po mši proběhlo rozlosování týmů do 
skupin a poté se již všichni přesunuli do 
sportovní haly. Dorazilo celkem 8 týmů, 
přičemž největší účast již tradičně byla 
z Českého Těšína. Celý turnaj proběl 
v příjemné a přátelské atmosféře a 
všichni hráli s nasazením až do konce. A 
pak už přišel ten okamžik, na který 
všichni netrpělivě čekali, vyhlášení těch 
nejlepších. Na prvním místě se umístil 

tým Mintonette z Českého Těšína. 
S prázdnou ale neodešel nikdo a speciál-
ní cenu jsme měli připravenou i pro po-
slední tým, jímž se stal tým Leváci 
z Havířova. Poté následovalo společné 
focení a rozloučení. Díky patří přede-
vším Pánu Bohu, všem zúčastněným 
týmům i všem, kteří se podíleli na zorga-
nizování turnaje a těšíme se už nyní na 
6. ročník. 

Vojta Z. 
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Filmový víkend 
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Cesta do samotného 
Taizé, malé francouzské vesnič-
ky, kde žije komunita bratrů 
prostým životem v Boží blízkosti, 
byla mým velkým snem už mno-
ho let. Vždy se mě jejich zpěvy a 
způsob modlitby hluboce dotý-
kaly.  A jak už to v životě bývá, 
když máme sny, přicházejí mož-
nosti je uskutečnit. Byla jsem 
proto nadšená, když jsem se 
dozvěděla o každoroční pouti do 
Taizé, kterou pořádá DCM a DSM a neváhala 
jsem ani chvíli, jestli se připojím. 

V neděli 31. ledna jsme tedy my 
všichni poutníci opustili své domovy, učení a 
práci, a vydali se na dalekou osmnáctihodi-
novou cestu autobusem do Francie. Nevě-
děla jsem vlastně, co mě čeká, ale už když 
jsme se blížili k cíli cestou, která se propléta-
la mezi lukami, pastvinami, říčkami a staro-
bylými vesnicemi, na mě začala působit 
zdejší pokojná atmosféra. Když jsem potom 
poprvé vstoupila do chrámu v Taizé na mod-
litbu, byla jsem zasažena Boží přítomností, 

až se mi zatajil dech. 
 V komunitě bratří v Taizé jsme zů-

stali týden spolu s dalšími mladými lidmi 
z celého světa. Třikrát denně jsme se účast-
nili společné modlitby v kostele Smíření, na 
které nás svolávaly místní zvony. Dopoledne 
jsme si chodili poslechnout biblické zamyšle-
ní s následnými diskuzními skupinkami, ve 
kterých jsme mohli s podobně starými lidmi 
z různých zemí probírat duchovní i nedu-
chovní témata. Odpoledne byl čas pro osob-
ní modlitbu, procházku po tichém okolí a 
bylo dobré zapojit se do místní práce. Veče-

ry jsme trávili většinou spo-
lečně hraním her, povídá-
ním, zpíváním a dokonce 
jsme naučili cizince tančit 
polku. Páteční modlitba oko-
lo kříže a sobotní radostná 
modlitba se svíčkami symbo-
lizující vzkříšení byly intenziv-
ním a nezapomenutelným 
časem stráveným s Bohem a 
nedělní mše svatá krásným 
ukončením našeho pobytu. 
 

Pouť do Taizé 
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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)  

Někteří se rozhodli celý týden 
prožít rozjímáním v tichu, nebo odejít 
do ticha jen na poslední dva dny, což 
jsem nakonec udělala i já. Tato mož-
nost prožít Taizé z trochu jiného úhlu 
pohledu byla velmi obohacující. Čas 
v tichu a zklidnění mi umožnil nalézt 
v sobě znovu vnitřní pokoj a radost a 
zaslechnout Boží hlas. Naplnil mě úžas 
nad velkolepostí a dobrotivostí Boha, 
před jehož světlem jsou naše slabosti 
a hříchy jen stínem, nad kterým On 
pokaždé vítězí. Naplno jsem pochopi-
la, co znamená, že je Bůh milosrdný – nena-
kládá s námi podle našich nepravostí, vzda-
luje je od nás a Jeho láska nás vždy nezávisle 
na nich přijímá. 

Týden v Taizé byl pro mě nádher-
ným a plně prožitým časem spolu s dobrými 
lidmi a Dobrým Bohem. Velmi si vážím díla 
zdejších bratrů, kteří se snaží o sjednocení 

křesťanů a mír a pokoj ve světě. Jsem také 
vděčná DCM a DSM, že tuto pouť pořádají. 
Myslím, že jsme se v pondělí 8. února všichni 
vrátili domů posilněni ve víře a s radostí 
v srdci. Děkuji, Bože! :-) 

Jana Z. 



Březen 2016 

http://dcm.doo.cz         8 

Jméno a příjmení: P. Jiří Filipec. 
Věk: 35 let. 
Bydliště: 790 64 Vápenná 104. 
Jak ses k práci kaplana dostal a od kdy ji 
vykonáváš: o. Kamil mě oslovil po mém 
nástupu na Jesenicko, s tím, že o. Pavel z 
Jeseníku toho má hodně. Od podzimu 
roku 2013 jsem kaplanem pro mládež v 
Děkanátu Jeseník. 
Radost mi udělá: Když se cokoli zdaří. A k 
jídlu krupička. 
Koníčky a zájmy: Horská turistika, meteo-
rologie, změny klimatu, příroda celkově, 
dívání se na vycházející Slunce. 
Oblíbená barva: Zelená a hnědá. 
Oblíbený citát: Řím. 8, 38-39. paraf.: 
"Jsem si jist, že nic nás neodloučí od Lásky 
v Ježíši Kristu, našem Pánu." 
Největší zážitek: Napadla mě zrovna 
modlitba v Křenovicích u Kojetína, která 
trvala mnoho hodin, ale také v tom spole-
čenství se projevovala Boží moc. Pobyt v 
kartouze Marienau. 
Představ nám váš 
děkanát : Děka-
nát Jeseník je nej-
západnější část 
diecéze v maleb-
né horské krajině. 
Žel poznamenán 
křivdami při odsu-
nu Němců a osi-
dlování jinými 
národnostmi ne-
jen z Česka. Věří-
cích je velmi málo 
a mladých ještě 

méně, ale jsou snaživí v dobru. Velkou 
touhou je pro mě dostat na Jesenicko 
evangelizační komunitu. 
Co ti přinesla tato služba: Starosti navíc. 

Ale také možnosti setkávat se s ostatními 

kaplany a mládeží, což je pro mě povzbu-

zením.  A také mi mnozí mladí přijížděli 

pomáhat na faře a za to jim patří dík. 

Jméno a příjmení: Daniel Dvořák 
Věk: 22 
Bydliště: Jeseník 
Jak ses k práci 
zástupce a od 
kdy ji vykoná-
váš: K zastupo-
vání jsem se 
dostal tento rok, 
kdy jsem poprvé 
přijel na setkání 
zástupců za mládež do Staré Vsi. 
Radost mi udělá: Zvládnutá zkouška či 
akce, kvalitní káva nebo pivo. 
Koníčky a zájmy: Komunita Sant´ Egidio, 
skauting  
Oblíbená barva: asi modrá :) 
Oblíbený citát: Neúspěch je odrazovým 
můstkem k úspěchu. 
Největší zážitek: Pěší pouť na Turzovku. 
Představ nám jaké akce v děkanátu po-
řádáte: V děkanátu pořádáme modlitby 
Taizé a také se na prázdniny plánuje celo-
diecézní tábor s názvem Sinai. 
Co ti přinesla tato služba: Hodně nových 
známých a hodně zkušeností, které určitě 
ještě zúročím.  

Kaplan a zástupce za děkanát Jeseník 
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 Tak a je to tady. Rok s rokem se sešel a 23.ledna se uskuteč-
nil již 18. netradiční ples pořádaný děkanátem Bílovec. Tento rok 

bylo tématem plesu Hudební styly 
všech dob. Dočkali jsme se úžas-
ných masek, od rockových přes 
tradiční moravské kroje až po Elvi-
se Presleyho a Shakiru. Na úvod 
plesu jsme dostali požehnání ke 
skvěle prožité zábavě a tanci od otce Kamila Straka. 
Poté jsme poprvé uslyšeli krásné tony cimbalové kapely 
Radegast. Ze začátku byli tanečníci ostýchaví, ale postu-

pem času se parket zaplnil a my jsme si 
mohli zopakovat všechny tance, které jsme 
se naučili v tanečních. Od krásného poma-
lého Walzu, přes svižný Valčík, Polku, Cha 
Chu a další latinskoamerické tance. Na sa-
motný konec večera jsme hudbu svěřili do 
rukou zkušeného DJ Metoděje Šuska. Bylo 
to krásné zakončení plesu. Ples se opravdu 
podařil, proto v příštím roce neváhejte, 
určitě přijďte na 19. Netradiční ples děka-
nátu Bílovec! 

Monika Olbrechtová 

Ples děkanátu Bílovec 
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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  16. 3.   Ostrava - biskupství 
Březnový večer mladých prožijeme s přednáškou o. Lukáše Engelmanna.  Tématem 
bude závislost ve vztazích a začneme již tradičně mší svatou v 18hodin. Poté bude 
možnost občerstvit se v našem bufetu a pak již bude mít slovo přednášející. Neváhej-
te a pozvěte i své přátele 

BISCUP  (11.) - 12. 3 .    Český Těšín 
Neváhej a vyjeď zažít společenství církve celé ostravsko-opavské diecéze. Le-
tošní rok nás čeká nejen nějaký ten zajímavý workshop, ale i promluva podle 
věku od evangelických kněží a pouť . Přijeď a vezmi s sebou i své přátele. Při-
hlašování na předprogram na diecezko.doo.cz 

Velikonoce na středisku 24. - 27. 3.   Stará Ves n./O. 
Od Zeleného čtvrtku můžeš být na středisku a prožít v kruhu farnosti a 
týmáků velikonoční triduum až do neděle vzkříšení. Modlitba práce i rozjí-
mání. Přihlaste se na dcm.doo.cz 
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Stařík si prohlíží v novinách nedělní přílohu černé kroni-
ky a přijde vnouček: „Tak co, dědo, sjíždíš kámoše na 
facebooku?“  

Manželé sedí v prázdném kupé proti sobě. 
Po půlhodině povídá manžel : 
"Hano, pojď sem. Sedni si ke mně." Manžel-
ka poslechne, přitulí se k 
němu a šeptne mu do ucha: "A co tak najed-
nou?" Muž jí obejme a říká: "Už jsem se na 
tebe nemohl dívat." 

Keep smiling 

Do plného autobusu nastoupí skinhead. Ba-
bička si stoupne a povídá: "Pojď si sednout, 
chudáčku, takový mladý, po chemoterapii a 
ještě i ortopedické boty musíš nosit." 

Baví se dva důchodci: "Přestanou se u nás 
vyrábět postele!" "Prosím tě, a proč?" 
"Protože umělci spí na vavřínech, politici 
mají ustláno na růžích, opozice nespí, demo-
kraticky naladěný lid bdí, policie a vojsko 
jsou na stráži a zbytek sedí!" 

Jak zabránit tvorbě vrásek?  
Cpát se, dokud se kůže nenatáhne.  

Narozeniny prospívají vašemu zdraví. Vědecké studie prokázaly, že lidé, kteří v životě oslaví 
víc narozenin, se dožívají vyššího věku.  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130365/123394_0_

