
duben 
2016 



Duben 2016 

http://dcm.doo.cz         2 

Velikonoce – radost 
 Radost je příjemnou emocí, která je 
často doprovázena úsměvem nebo smíchem. 
Každý den přináší mnoho důvodů k radosti, 
jen je třeba je vidět a otevřít mysl. Dostojevský 
odhalil sklon člověka k negativismu, když řekl, 
že člověk rád počítá své potíže, ale neumí po-
čítat své radosti.  
 Z každého dobra má člověk důvod 
k radosti. Bůh o velikonocích vykonal dobro 
pro člověka. Na kříži. Jeho syn nám odpustil 
hřích. Vzkříšením máme otevřenou cestu do 
nebe. Bůh je láska a dobro a tudíž všechno, co 
činí, je dobré. Autor žalmu 92 říká: 
„Hospodine, svými skutky působíš radost, ple-
sám nad činy tvých rukou.“  
 Bez radosti je život smutný a člověka to 
nebaví, ani nenaplňuje. Radost je součástí 
chuti k životu, která neskomírá jen proto, že 
život neodpovídá našim představám a očeká-
váním. „Radost srdce je život člověka, veselí 
prodlužuje věk.“ Říká pisatel listu Sírachovec 
30,22.  
Emeritní papež Joseph Ratzinger nabízí na 
radost tento pohled: „Když se radujeme, má-
me hned strach, že nám chybí solidarita 
s chudými a trpícími. Je zapotřebí odvahy, aby-
chom dokázali žít s radostí, což na oplátku 

umožní ostatním, aby se radovali a přijali ra-
dostnou zprávu.“ Radost a humor jsou koře-
ním života.  
 Vtípek k lepší náladě: „Šel takhle chlá-
pek na závody koní. Když se před prvním závo-
dem šel podívat k ohradě, kde se koně shro-
mažďovali před startem, na kterého by měl 
vsadit, zahlédl tam kněze, jak jednomu koni 
žehná. Řekl si, že by to mohlo něco znamenat, 
honem šel na koně vsadit a kůň samozřejmě 
vyhrál. Chlápek tedy sledoval kněze dalších 
pět závodů a docela příjemně vydělal. Rozhodl 
se, že v posledním závodě vsadí všechny vy-
hrané peníze. Učinil tak. Závod začal dobře, 
ale pár desítek metrů před cílem se najednou 
vedoucí kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrt-
vý. Chlápka to pěkně dožralo a běžel za tím 
knězem žádat vysvětlení. Ten pouze smutně 
zakýval hlavou a povídá: „No jo, s vámi nevěří-
cími je to těžké. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl 
mezi požehnáním a posledním pomazáním.“ 
Požehnané velikonoce a všechny dny, které 
přijdou.  

don Kamilos 
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Liturgický kalendář 

Duben 2016 
1.4.    1. čtení: Sk 4,1-12 Žalm: Žl 118 Evangelium: Jan 21,1-14 
2.4. 1. čtení: Sk 4,13-21 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mk 16,9-15 
3.4. 1. čtení: Sk 5,12-16 Žalm: Žl 118(117) 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19  
 Evangelium: Jan 20,19-31 
4.4. 1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 40(39) 2. čtení: Zid 10,4-10  
 Evangelium: Lk 1,26-38 
5.4. 1. čtení: Sk 4,32-37 Žalm: Žl 93 Evangelium: Jan 3,7b-15 
6.4. 1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21 
7.4. 1. čtení: Sk 5,27-33 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,31-36 
8.4. 1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 6,1-15 
9.4. 1. čtení: Sk 6,1-7 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 6,16-21 
10.4. 1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41 Žalm: Žl 30(29) 2. čtení: Zj 5,11-14  
 Evangelium: Jan 21,1-19 
11.4. 1. čtení: Sk 6,8-15 Žalm: Žl 119 Evangelium: Jan 6,22-29 
12.4. 1. čtení: Sk 7,51-8,1a Žalm: Žl 31 Evangelium: Jan 6,30-35 
13.4. 1. čtení: Sk 8,1b-8 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,35-40 
14.4. 1. čtení: Sk 8,26-40 Žalm: Žl 66 Evangelium: Jan 6,44-51 
15.4. 1. čtení: Sk 9,1-20 Žalm: Žl 117 Evangelium: Jan 6,52-59 
16.4. 1. čtení: Sk 9,31-42 Žalm: Žl 116 Evangelium: Jan 6,60-69 
17.4. 1. čtení: Sk 13,14.43-52 Žalm: Žl 100(99) 2. čtení: Zj 7,9.14b-17  
 Evangelium: Jan 10,27-30 
18.4. 1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Žl 42 Evangelium: Jan 10,1-10  
19.4. 1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Žl 87 Evangelium: Jan 10,22-30 
20.4. 1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Žl 67 Evangelium: Jan 12,44-50 
21.4. 1. čtení: Sk 13,13-25 Žalm: Žl 89 Evangelium: Jan 13,16-20 
22.4. 1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 14,1-6 
23.4. 1. čtení: Sk 13,46-49 Žalm: Žl 96(95) Evangelium: Jan 10,11-16 
24.4. 1. čtení: Sk 14,21b-27 Žalm: Žl 145(144) 2. čtení: Zj 21,1-5a  
 Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35 
25.4. 1. čtení: 1 Pt 5,5b-14 Žalm: Žl 89 2. čtení:  Evangelium: Mk 16,15-20 
26.4. 1. čtení: Sk 14,19-28 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
27.4. 1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Žl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
28.4. 1. čtení: Sk 15,7-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 15,9-11 
29.4. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,25-30 
30.4. 1. čtení: Sk 16,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 15,18-21 

Zdroj: Katolik.cz 
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 PROŽILI JSME... 

BisCup - Diecézní setkání mládeže Český Těšín 
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 Dne 12. 2. 2016 jsme se opět po třech 
měsících setkali na duchovní obnově, netra-
dičně ve Frýdlantu nad Ostravicí, netradičně 
s otcem Alešem Písařovic, který měl na sta-
rost naši obnovu. Jen málo z nás vědělo, co se 
bude dít. 
 V pátek po našem příjezdu a společné 
večeři jsme v kapli započali program tím, že 
jsme si zahráli znovu seznamovací hru Verči, 
která je ve Staré Vsi na praxi. Poté jsme začali 

dodržovat silentium, a proto nám byly také 

odebrány naše mobily. Pak následovala první 
katechezi na téma Boží zbroje. Po skončení 
jsme se vydali na křížovou cestu potmě. Měli 
jsme možnost přemýšlet a více se soustředit, 
protože jsme se snažili být potichu. Byl to 
krásný závěr dne, po kterém jsme šli spát. 
V sobotu ráno jsme začali společnou modlit-
bou v kapli, odvážlivci stihli už i ranní chvály. 
Pak následovala snídaně a druhá katecheze. 
Poté jsme se odebrali ven, kde bylo našim 
úkolem sesbírat korálky, na které jsme si na-
lepili různé části zbroje, tedy pás pravdy, pan-
cíř spravedlnosti, boty služby evangeliu, štít 
víry, přilbu spasení a meč Ducha, a zároveň 
jsme odpovídali na otázky, které jsme poté 
odevzdali Bohu při mši svaté. Poté následoval 
oběd, obohacený četbou knihy „Muž, který 
sázel stromy“ otce Jana, a zasloužený odpoči-

nek, ve kterém jsme měli možnost jít ke svá-
tosti smíření nebo číst duchovní literaturu. 
Poté jsme se rozdělili do dvojic a vydali se na 
cestu milosrdenství, kde bylo našim úkolem 
seznámit se se skutky milosrdenství. Společně 
ve dvojici jsme se modlili Korunku k Božímu 
milosrdenství. Když jsme se všichni zase sešli, 
začala třetí katecheze následována tichou mší 
při svíčkách. Bylo to velmi krásné, umocněné 
tím, že jsme po mši zase mluvili. Pak jsme se 
mohli těšit na večeři a na otázky pro otce 
Aleše, které jsme mu podali. Byl to fajn večer, 
u kterého jsme se nasmáli, hlavně při zážit-
cích otce Aleše ze semináře. Po společné 
modlitbě v kapli začala celovečerní adorace, 
vždy ve dvojicích. Ostatní si zatím mohli říct 
všechno, co nestihli v pátek, a že toho nebylo 
málo.  
V neděli ráno jsme opět začali modlitbou 

v kapli a následnou snídaní. Pak nás vyhnali 

na „rozcvičku“, která byla velmi krátká. Poté 

jsme měli možnost si uklidit a sbalit, a násled-

ně jsme prožili čtvrtou a poslední katechezi. 

Poté jsme měli komentovanou mši svatou, u 

které jsme se dozvěděli mnoho cenných in-

formací, které jsme třeba nevěděli, takže 

jsme mši hlouběji prožili. Pak jsme shrnuli 

celý víkend, všem se moc líbil. Kdo zůstal, 

stihl ještě výborný 

oběd, a pak už jsme 

se museli všichni 

rozjet do svých 

domovů. Všichni už 

se těšíme na další 

setkání, které bude 

jistě taky tak skvě-

lé. 

Anežka Rychlá 

Duchovní obnova animátorů I. 

http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/silentium.html
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Dne 27. 2. se v Kravařích usku-
tečnila duchovní obnova pro mládež 
hlučínského děkanátu. Duchovní obno-
vu vedl kopřivnický kaplan o. Jakub Va-
vrečka. Obnova začala přednáškou za-
měřenou na podobenství o marnotrat-
ném synu. Po přednášce následovalo 
něco přes hodinku ticha na rozjímaní o 
podobenství, čtení v Bibli o dalších po-
dobenstvích a možnosti modlitby v kap-
li. V poledne byl oběd, po kterém byla 
možnost svaté zpovědi u otce Jakuba 
Vavrečky nebo otce Pavla Marka, který 
je kaplan v Kravařích a kaplan pro mlá-
dež v hlučínském děkanátu. Asi po hodi-
ně možnosti svaté zpovědi následovala 
další přednáška, která navazovala na 
předešlou. Poté byla opět chvíle na roz-
jímání o tomto postním podobenství. 
Když rozjímaní skončilo, následovala 
společná adorace, při které jsme se 
modlili na různé účely. Po adoraci byla 
chvilka na rozmluvu s ostatními účastní-
ky duchovní obnovy. Na závěr byla mše 
svatá, kterou sloužil otec Pavel Marek. 

      Celou obnovu zorganizovali animáto-
ři z Hlučínského děkanátu a za to bych 
jim chtěl jménem všech účastníků podě-
kovat. Zvláštní poděkování patří i otci 
Pavlu Markovi a otci Jakubu Vavrečkovi, 
kteří si na nás udělali čas.  

Vítek Jochim 

Duchna se mi moc a moc líbila. 
Byl to skvělý způsob, jak znovu před 
postní dobou navázat kontakt s Bohem 
a dozvědět se něco o letošním roce mi-
losrdenství. Zároveň jsem však mohla 
strávit i trochu času s přáteli. :) Během 
dne měl o. Jakub Vavrečka 2 menší 
přednášky a pak byly chvilky k zamyšlení 
a rozjímání. Povídání otce bylo velice 
poučné. Na konec byla adorace a celé 
toto setkání skončilo mší svatou. Ráda 
tam pojedu znovu!!!    
PS: A musím říct, že tam teda báječně 
vaří!!!;)  

Mařenka Jirásková 

Duchovní obnova hlučínského děkanátu (názor dvou účastníků) 
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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)  

V podvečer, dne 19. 2. 2016, 
jsme se my, mládež diecéze Ostravsko-
Opavské, sešli v zasněžené Vendryni 
v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské, aby-
chom se zase o kousek blíž přiblížili Bo-
hu. A to prostřednictvím nočního bdění 
s heslem „Neboj se – jen věř!“, které se 
započalo v 19:00. Celé bdění bylo zamě-
řeno na milosrdenství. Ať už počáteční 
modlitba, nebo příběh O milosrdném 
Samaritánovi, který dramaticky ztvárnilo 
spolčo z Bystřice. Téma milosrdenství 
také zaznělo z úst o. Kamila při kate-
chezi. Zkušenosti o své víře nám předal 
Pavel Czudek ve svém svědectví. O skut-
cích milosrdenství jsme také horlivě dis-
kutovali ve skupinkách, kde jsme si po-
řádně prozpytovali svá svědomí. Jelikož 
být milosrdný je věc vyčerpávající a ná-
ročná na další aktivity jsme se posilnili 
na faře, ovšem předtím 
jsme si ještě vzali do ruky 
tužku a papír a vyplňovali 
vyplňovačku z otázek roz-
místěných všude možně 
po faře.  

Posléze jsme se 
znovu odebrali do koste-

la, kde jsme dostali pozvání na Biscup a 
setkání mládeže v Krakově. Následovala 
adorace v 22:00. Celý večer jsme zakon-
čili mší sv. Nesmím opomenout, že svým 
zpěvem nás provázela česká jablunkov-
ská schola. Po skončení mše jsme se 
odebrali domů či přespat na faru. Od-
cházeli jsme krásně obnovení, zamyšlení 
a povzbuzení, možná trochu ospalí, ale 
jistě s dobrým pocitem, že jsme nestrá-
vili noc v baru, nýbrž na setkání s přáteli 
a především na setkání s Bohem. 

Denisa Czudková 

Postní noční bdění ve Vendryni 
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Jméno: Jak mi říkají: oRa, otec Radim, otče, 
otec Ráďa. 
Věk: Říkají někteří 20, 40, 35, 30 nebo něco 
mezi. 
Bydliště: Lidé říkají, že Zátor. 
Jak ses k práci kaplana dostal a od kdy ji 
vykonáváš: Říkají, že začínal prý ve Staré 
Vsi… prý od 20 let, tak asi 8 let zpátky. 
Radost mi udělá: Lidé říkají, že my, splněné 
věci na papíru, dobré jídlo, radost ostatních, 
plný kostel, děti na mši, mládež. 
Koníčky a zájmy: Lidé říkají, že turistika, 
jízda na kole, příprava na cokoliv, příprava 
na soudný den, povídání, jízda na koni. 
Oblíbená barva: Lidé říkají, že liturgické, a 
taky říkají zelená, modrá. 
Oblíbený citát: Lidé řekli, že „tož jde do tu-
hého“, „tak co už pravím vám = amen“ 
Největší zážitek: Taizé, Austrálie 
Představ nám váš děkanát: Ovce hhhhhhh, 
be, bé. 
Co ti přinesla 
tato služba: 
Lidé říkají, že 
hodně smíchu, 
spousta no-
vých lidí, život-
ní zkušenosti a 
přestal jsem 
stárnout, pro-
tože dělám 
s mládeží (obrazně řečeno). 
 
Jméno: Kateřina Pavlíková 
Věk: zatím 17:) 
Bydliště: Krnov 
Jak ses k práci zástupce dostala a od kdy ji 
vykonáváš: Přes původního zástupce za 
Krnov – Vojtu. Zástupcem jsem od září. 

Radost mi udělá: úsměv, hudba (zvlášť hra 
na klavír), přítomnost mých přátel a blíz-
kých, východy slunce...je toho spousta:) 
Koníčky a zájmy: knížky, violoncello a klavír, 
lukostřelba, koně, cizí jazyky a chemie 
Oblíbená barva: modrá, jinak všechny pas-
telové barvy 
Oblíbený citát: „Courage, dear heart.“ – C. 
S. Lewis 
Největší zážitek: jeden z těch silnějších urči-
tě zážitkovka na animátorech:) 
Představ nám jaké akce v děkanátu pořá-
dáte: Na začátku školního roku jsme pořá-
dali Starter, kde vítáme nové členy do naše-
ho spolča. Z akcí pro menší děti pak např. 
karneval či spolčínko. V postní době jsme 
teď poprvé pořádali Noční křížovou cestu, 
která byla super! Z akcí, které nás čekají: 
Víkend pro kluky od 11 do 19 let, který pro-
běhne v dubnu. O letních prázdninách pak 
proběhne už tradičně farní tábor. 
Co ti přinesla tato služba: Dala mi možnost 
nahlédnout do příprav na větší akce typu 
diecézka. Jako pouhý účastník jsem si nikdy 
předtím neuvědomila, kolik hodin příprav to 
stojí lidi, kteří to mají na starosti. Takže klo-
bouk dolů:) Mimo jiné jsem poznala spoustu 
nových a skvělých lidí! 

Kaplan a zástupkyně za děkanát Krnov 
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V posledním únorovém týdnu se uskutečnila duchovní obnova pro účastníky 
animátorského kurzu na chatě Orlí Hnízdo ve Pstruží. Tuto duchovní obnovu vedl 
otec Jakub Štefík, který nyní působí ve farnosti Ostrava – Zábřeh.  

Celý tento víkend se nesl v atmosféře ticha a 
společném rozjímáním nad aktuálním tématem 
Božího milosrdenství a jak jej uvést do praxe 
života křesťana skrze tělesné a duchovní skutky 
milosrdenství.  Čas ticha nám nabídl především 
setkání s Bohem, ale také odpočinek od dnešní 
uspěchané doby a trochu většího poznání sebe 
sama.  Velkým obohacením pro nás všechny 
animátory bylo také sdílení naší víry druhými 
skrze modlitbu, mši svatou, večerní křížovou 
cestu  
a společné chvíle strávené s druhými. 
Z celého víkendu mě nejvíce oslovila celonoční 
adorace, skrze niž jsem zakusila přítomnost Ježí-
še toužící po opravdové lásce, štěstí a naplně-
ném životě každého člověka, který se má proje-
vovat především vzájemnou láskou, ochotou a 
pomocí druhým lidem. 

Marie Hluchníková 

Duchovní obnova animátorů II. 

Dne 6. 3. 2016 jsme se opět po roce 
sešli u Stříbrného jezera a prošli si společně 
Křížovou cestu. Každé zastavení bylo na téma 
nějakého skutku milosrdenství spojeného 
s modlitbou, abychom tyto skutky dokázali 
činit v našem životě. Každý skutek byl napsán 
na kámen, který jsme rozdali přítomným dě-
tem a na konci symbolicky hodili do „moře 
milosrdenství“. Počasí nám přálo a účast byla 
hojná, takže jsme mohli společně důstojně 
prožít všech 14 zastavení. Doufáme, že i příští 
rok se tato akce uskuteční. 

KaV 

Křížová cesta děkanátu Opava 
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Sleva na SDM pouze do konce dubna!!! 
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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  27. 4   Ostrava - biskupství 
Večer mladých bude tentokrát koncem měsíce. Těšit se můžete nejen na zajímavé 
téma, ale také na náš otevřený bufet a týmáky, přijíždějící z střediska. 

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 
rozjímání. Přihlaste se na dcm.doo.cz 

Tajemství vztahů  1. - 3. 4.   Stará Ves n./O. 
Za vztahy a za společenstvím můžete přijet na středisko mládeže, kde  
poznáte mnoho co se týká vztahů.  Přijeďte poznat odpovědi na vaše 
otázky, co se týkají vztahů. 

Animátoři III + IV  8. - 10. 4.   Stará Ves n./O. 
Již podruhé se sejdou v tomto školním roce animátoři, které potkaly již vysloužilá 
léta. Přijeďte na víkend, kde zažijete společenství  i duchovní rozměr. 

Animátoři I/4   15. - 17. 4.   Stará Ves n./O. 
Po 4 se sejdou mladí z naší diecéze, aby se formovali na animátory. Tento 
víkend bude stejně jako ostatní nabitým. Hra, modlitba, katecheze a jistě i 
nějaké překvapení čeká na tyto mladé.  

Animátoři II/4  29.4. - 1. 5.   Stará Ves n./O. 
Animátorský kurz pro A/II se již blíží konci a tito mladí se připravují na to, aby 
byli těmi hybateli a oživovateli, což je jejich poslání. Tento víkend bude pro ně 
posledním v pravidelném setkání před závěrečnými zkouškami. 
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Chudý Žid, který má doma mnoho hladových dětí, 
prosí Boha, aby udělal zázrak a nechal jej vyhrát v 
loterii. 
„Dobrý Bože,“ slibuje, „když vyhraji sto tisíc, věnuji 
padesát tisíc na dobročinné a zbožné účely.“ 
Za poslední peníze koupí los - a skutečně! Bůh učinil 
zázrak a chudák Mojše vyhrál padesát tisíc. 
„Děkuji ti dobrý Bože,“ vykřikne Mojše a padne 
na kolena, „děkuji, že jsi vyslyšel mé prosby. A jak 
vidím, těch slíbených padesát tisíc sis strhnul na-
před.“  

Keep smiling 

"Zase jsi přišel pozdě domů," řve manželka ve dve-
řích na svého muže.  
"Jakou výmluvu budeš mít dneska?"  
"Žádnou, drahoušku."  
"A to ti mám jako věřit?" 

Blondýnka přijde do divadla a nemůže najít lístek. 
„Ale já vás bez lístku ani při nejlepší vůli nemůžu 
pustit,” odvětí na její naléhání pokladník. 
Blondýnka tedy smutně odchází, když k ní zezadu 
přiběhne muž v kostýmu a křičí: „Počkej, Evo, kam 
jdeš? Za chvíli máš generálku!” 

- Je mi líto, ale neuspěl jste u opravné 
zkoušky. 
- A co teď? 
- Teď budete muset opakovat ročník! 
- Ročník, ročník, ročník... 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=129712/122753_0_
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