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 Květ je krásný, 
chvilkový a přesto důle-
žitá součást procesu 
zrání. Máme různé kvě-
ty: velké, malé, různě 
barevné a taky různě 
dlouho kvetoucí. První 
věc, která mě vždy fas-
cinuje na jaře, je no-
vost. Bůh v životě nás, 
vždy tvoří věci nové. Po 
čase, po roce, vždy 
strom vykvete. Druhá 
věc je údiv, jak jsou květy krásné. Po-
souvají mě více ke stvořiteli. Vnímám 
souhru, řád v celém stvoření. Třetí vě-
ci, jak jsou důležitosti celku. Jsou da-
nou etapou, kdy včela, vítr jej opylí a 
můžou nasadit plod.  
 Podobně je to u nás lidí. Jsme 
součástí celku. Známe rod, žijeme po 
boku dědečka a babičky a také 
v blízkosti rodičů. Máme sourozence. 
To je více květů. Každý z nás do rodin-
ného života, každým rokem, přináší 
něco nového. Když přijde déšť, špatné 
počasí, tak se stromy neopylí. Některé 
stromy kvetou více v jednom roce 
v druhém méně.  
Občas i u nás lidí, ne každý rok se za-
daří. Ne vždy vykveteme dobře. Říká 
se: Ty jsi ale výkvět. Někdy záříme 
krásně, jindy je škoda pohledět.  

 Vždy ať nás těší, 
že znova, nově, můžu 
přinášet plody. Nezapo-
meňme, že plod potře-
buje květ. Květ vyraší 
vždy po zimě. Je to dob-
rá příprava na něco 
krásného. 
 Prožij čas května 
v údivu, jak věci okolo 
tebe jsou krásné. Sám 
žasni, jaké věci jsou ve 
tvém životě krásné. Za 

to poděkuj a přinášej svým jednáním 
zdravé plody.  
Požehnaný májový čas.  
Pusu ze startu své milé nezapomeň 
pod rozkvetlou třešni dát. 
 Ať ti Pán žehná,  

padre Kamilos   
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Liturgický kalendář 

Květen 2016 
1.5. 1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 Žalm: Žl 67(66) 2. čtení: Zj 21,10-14.22-23  
 Evangelium: Jan 14,23-29 
2.5. 1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm: Žl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a 
3.5. 1. čtení: 1Kor 15,1-8 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Jan 14,6-14 
4.5. 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Žl 148 Evangelium: Jan 16,12-15 
5.5. 1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Žl 47(46) 2. čtení: Ef 1,17-23 Evangelium: Lk 24,46-53 
6.5. 1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a 
7.5. 1. čtení: Sk 18,23-28 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28 
8.5. 1. čtení: Sk 7,55-60 Žalm: Žl 97(96) 2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20  
 Evangelium: Jan 17,20-26 
9.5. 1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 16,29-33 
10.5. 1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a 
11.5. 1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19 
12.5. 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Žl 16 Evangelium: Jan 17,20-26 
13.5. 1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Žl 103 Evangelium: Jan 21,15-19 
14.5. 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Žl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17 
15.5. 1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Žl 104(103) 2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13  
 Evangelium: Jan 20,19-23 
16.5. 1. čtení: Řím 8,31b-39 Žalm: Žl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22 
17.5. 1. čtení: Jak 4,1-10 Žalm: Žl 55 Evangelium: Mk 9,30-37 
18.5. 1. čtení: Jak 4,13-17 Žalm: Žl 49 Evangelium: Mk 9,38-40 
19.5. 1. čtení: Jak 5,1-6 Žalm: Žl 49 Evangelium: Mk 9,41-50 
20.5. 1. čtení: Jak 5,9-12 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 10,1-12 
21.5. 1. čtení: Jak 5,13-20 Žalm: Žl 141 Evangelium: Mk 10,13-16 
22.5. 1. čtení: Pr 8,22-31 Žalm: Žl 8 2. čtení: Řím 5,1-5  
 Evangelium: Jan 16,12-15 
23.5. 1. čtení: 1Pt 1,3-9 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mk 10,17-27 
24.5. 1. čtení: 1Pt 1,10-16 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mk 10,28-31 
25.5. 1. čtení: 1Pt 1,18-25 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mk 10,32-45 
26.5. 1. čtení: Gn 14,18-20 Žalm: Žl 110(109) 2. čtení: 1 Kor 11,23-26   
 Evangelium: Lk 9,11b-17 
27.5. 1. čtení: 1Pt 4,7-13 Žalm: Žl 96 Evangelium: Mk 11,11-25 
28.5. 1. čtení: Jud 17.20b-25 Žalm: Žl 63 Evangelium: Mk 11,27-33 
29.5. 1. čtení: 1Kral 8,41-43 Žalm: Žl 117(116) 2. čtení: Gal 1,1-2.6-10  
 Evangelium: Lk 7,1-10 
30.5. 1. čtení: 2Pt 1,2-7 Žalm: Žl 91 Evangelium: Mk 12,1-12 
31.5. 1. čtení: Sof 3,14-18 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 1,39-56 
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 PROŽILI JSME... 

Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, baz. Sv. Petra   

Nezapomínejme na Boží skutky, jinak ztratíme naději   

 „Petr běžel ke hro-
bu“ (Lk 24,12). Jaké myšlenky 
mu přitom vířily v hlavě a srdci? 
Evangelium říká, že jedenáct 
učedníků, včetně Petra, neuvě-
řilo svědectví, s nímž přišly že-
ny, jejich velikonoční zvěsti. 
Dokonce jim „ta slova připadala 
jako plané řeči“ (v.11). V Petro-
vě srdci tedy byla pochybnost 
spolu s mnoha negativními pocity: zármutkem ze smrti milovaného Mistra a zklamá-
ní z toho, že Jej během Umučení třikrát zapřel. 
 Je tu však jedna drobnost, kterou se Petr odlišil. Po vyslechnutí žen se totiž 
„zvedl“ (v.12). Nezůstal sedět v myšlenkách, nezůstal zavřený doma jako ostatní. 
Nenechal se chytit do pasti pochmurné atmosféry oněch dnů, ani strhnout svými 
pochybnostmi; nedal se pohltit výčitkami, strachem a neustálými řečmi, které k ni-
čemu nevedou. Hledal Ježíše, nikoli sebe. Upřednostnil cestu setkání a důvěry a tak, 
jak byl, se zvedl a běžel ke hrobu, odkud se potom vrátil „celý udiven“ (v.12). Aniž by 
podléhal smutku a temnotě, dal prostor hlasu naděje, nechal Boží světlo vstoupit do 
svého srdce a nezhášel jej. 
 Také ženy, které vyšly brzy zrána, aby prokázaly skutek milosrdenství a nesly 
ke hrobu vonné oleje, učinily stejnou zkušenost. „Zmocnila se jich bázeň a sklopily 
oči k zemi“, ale byly ohromeny, když slyšely slova andělů: „Proč hledáte živého mezi 
mrtvými?“ (srov. Lk 24,5). 
 Ani my, stejně jako Petr a ženy, nenajdeme život, zůstaneme-li zarmouceni a v 
beznaději, uvízneme-li v sami v sobě. Otevřme Pánu svoje zapečetěné hroby, aby 
vstoupil Ježíš a daroval nám život; přinesme Mu kameny zahořklosti a balvany minu-
losti, tíživé spousty slabostí a poklesků. On touží přijít a vzít nás za ruku, aby nás vy-
prostil z úzkosti. První kámen, který je nutné tuto noc odvalit, je beznaděj, která nás 
uzavírá do sebe. Kéž nás Pán vysvobodí z této hrozné léčky, z beznaděje těch křesťa-
nů, kteří žijí jako by Pán nevstal z mrtvých a jako by středem života byly naše pro-
blémy. 
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 Vidíme a stále budeme vidět problémy svého bližního i svoje vlastní. Vždycky 
zde budou, ale v této noci je třeba tyto problémy vystavit světlu Zmrtvýchvstalého a 
tak je v určitém smyslu „evangelizovat“. Temnoty a obavy nemají přitahovat pohled 
duše a zmocňovat se srdce. Slyšme však andělova slova: Pán, „není tady, byl vzkří-
šen“ (v.6). On je naší největší radostí, vždycky je po našem boku a nikdy nás nezkla-
me. 
 Takový je základ naděje, která není pouhým optimismem, ani psychologickým 
postojem nebo dobromyslnou výzvou ke smělosti. Křesťanská naděje je dar, který 
máme od Boha, pokud vycházíme ze sebe a otevíráme se Mu. Tato naděje neklame, 
protože Duch svatý byl vylit do našich srdcí (srov. Řím 5,5). Utěšitel nedělá všechno 
na pohled krásným, neodstraňuje zlo kouzelnou hůlkou, nýbrž vlévá do života pra-
vou sílu, kterou není absence problémů, nýbrž jistota, že jsme milováni Kristem, kte-
rý nám vždycky odpouští a který pro nás přemohl hřích, smrt a strach. Dnes je slav-
nost naší naděje, slavíme tuto jistotu: nic a nikdo nás nebude nikdy moci odloučit od 
Jeho lásky (srov. Řím 8,39). 
 Pán je živý a chce být hledán mezi živými. Kdo se s Ním setká, toho posílá šířit 
Velikonoční zvěst, probouzet a křísit naději v srdcích obtížených smutkem, v těch, 
kdo světlo života klopotně hledají. Je jí dnes velice zapotřebí. Jako radostní služebníci 
nadějejsme povoláni zapomínat sami na sebe a zvěstovat Zmrtvýchvstalého životem 
a láskou, jinak budeme mezinárodní strukturou s vysokým počtem adeptů a dobrými 
pravidly, ale nebudeme schopni dávat naději, po které svět žízní. 
 Jak můžeme živit naši naději? Liturgie této noci nám dává dobrou radu. Učí 
nás, abychom konali památku Božích skutků. Čtení nám vskutku přiblížila Jeho věr-
nost, dějiny Jeho lásky k nám. Živé Boží Slovo je schopné nás do těchto dějin lásky 
vtáhnout, živit naději a oživovat radost. Připomíná nám to rovněž evangelium, které 
jsme slyšeli. Andělé vlévají ženám naději slovy: „Vzpomeňte si, jak vám [Ježíš] 
řekl“ (Lk 24,6). Nezapomínejme na Jeho Slovo a Jeho skutky, jinak ztratíme naději. 
Konejme památku Páně, Jeho dobroty a slov Jeho života, kterými jsme byli pohnuti; 
pamatujme na ně a osvojme si je, abychom byli jako ranní hlídky, které umějí vyhlí-
žet znamení Vzkříšeného. 
 Drazí bratři a sestry, Kristus vstal z mrtvých! Otevřeme se naději a dejme se na 
cestu; památka Jeho skutků a Jeho slov ať je zářivým světlem, které v důvěře řídí 
naše kroky ve směru Paschy, která nebude mít konce. 

Přeložil Milan Glaser  

Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23470 
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 Velikonoce jsem až doposud trávila 
každý rok doma. Pokaždé měly podobný 
průběh. Ve čtvrtek se začalo uklízet, péct 
mazanec a barvit vejce. Na oběd se jedl špe-
nát a večer se šlo na obřady, které jsem trá-
vila shlížením dolů z kůru a zpěvem. Na ve-
čeři se jedl mazanec a poté už začínal půst. 
Pátek měl být naplněn smutkem a zamýšle-
ním se nad smrtí Páně. V sobotu návštěva 
Božího hrobu a hřbitova. V neděli v brzkých 
hodinách začínala vigilie a poté agapé před 
kostelem. Konečně jsme se mohli pustit do 
všech skvělých jídel a navštěvovat příbuzné. 
Letos jsem cítila, že mám Velikonoce strávit 
nějak jinak. Náhodou jsem se podívala na 
stránky centra mládeže ve Staré Vsi a zjistila, 
že pořádají Velikonoce. Takže jsem se 
s kamarádkou sbalila a ve čtvrtek jsme vyra-
zily. Nevěděly jsme vůbec, co nás čeká. 
Hned po příjezdu jsme začali připravovat 
jídlo na Pesach a seznamovat se s dalšími 
účastníky. Na obřady nás duchovně připravil 
O. Jan, takže jsme se mohli nad Poslední 
večeří, mytím nohou a událostmi 
v Getsemanské zahradě zamyslet a na obřa-
dy připravit. Po obřadech se na faru sešly 
rodiny s dětmi a prožili jsme společně oprav-
dový židovský Pesach, kde jsme se pomodlili 
některé z židovských modliteb a mohli oku-
sit upečeného jednoročního beránka, nekva-
šený chléb či hořké byliny. Velký pátek jsme 
zahájili ranními chválami v kostele. Ve dvoji-
cích jsme vyrazili potěšit nic netušící nemoc-
né a staré lidi, ale většinou oni potěšili nás 
svým humorem, či historkami z dob války. 
V odpoledních hodinách jsme jeli do Ostravy 
na hrané pašije havířovské mládeže. Po ná-
vratu jsme začali rozjímat nad prvním čte-
ním pátečních obřadů z knihy proroka Izaiá-

še.  Sami jsme pak mohli kreativně vyjádřit, 
jak na nás to čtení působí. Při obřadech jsem 
si vzpomněla na mnoho krásných myšlenek, 
které ostatní předtím říkali. Po obřadech 
jsme na faře v kapli měli křížovou cestu, při 
které měl každý jedno zastavení se zamyšle-
ním. Sobotní dopoledne jsme prožívali 
v tichu při stráži nad hrobem Ježíše. Na faru 
poté přišly místní děti, pletly karabáče a 
zdobily vajíčka. Po siestě jsme se jeli podívat 
na Boží hroby do Frýdku, Místku a Dobré, 
kde jsme také na chvíli navštívili rodiny ně-
kterých animáků. Po návratu jsme šli připra-
vovat občerstvení na agapé po sobotní vigi-
lii. Bylo také slůvko k vigilii, kde jsme se 
dozvěděli něco o sedmi čteních, které se 
v ten den čtou. Vigilie začínala nesením oh-
ně a končila oslavou vzkříšení. Následovalo 
agapé na faře s místními farníky, s kterými 
jsme se mohli seznámit a společně 
zmrtvýchvstání oslavovat. V neděli jsme 
vstali s nadšením do nového slunečného 
dne s myšlenkou, že Pán již vstal a společně 
slavili mši svatou s křtem dětí. Z celých pro-
žitých velikonočních svátků jsem nadšená, 
protože jsem je mohla oslavit více duchovně 
a prožít plno nových zážitků. 

Klára Němcová. 

Velikonoce na středisku 
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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)  

 Průběh celého víkendu byl velmi po-
klidný a my účastníci jsme měli šanci se tro-
chu odreagovat a poznat nové tváře animá-
torských aktivistů :-) 
 Hned po příjezdu v pátek nás pozdra-
vily dvě týmácké individua převlečené za 
individua v obleku, prohlašujíce po pozdra-
vu: „ani se nepřezouvejte, vyhlašujeme sou-
těž o nejoriginálnější selfie, minimálně tak 
originální, jako jsme my dvě“ ! Večer jsme 
tedy mohli na plátně vidět selfie v rybníčku, 
s ovcema, v kýblu, sérii pivařských selfie s 
místními kněžími a mimo další i moji skrom-
nou selfie s pisoárem. 
 Po sobotní mši svaté bylo v plánu, že 
nás návštíví vojenský kaplan, ale cesty boží 
jsou nevyzpytatelné a bohužel ani ty cesty 

české, takže 
kvůli poruše 
auta nedojel. 
Nám to ale 
moc nevadi-
lo a hezky 
jsme si v 
průběhu dne 
zasoutěžili a 
pohráli tak, 
jak to ve Vsi 
už bývá. 
 Nutno 
ještě dotat, 
že po rozlou-
čení večer 
menší část z nás zůstala i přes noc, kterou 

jsme strávili na plese Hrozenbál 
– měl jsem nejdřív k tomuto 
plesu výhrady, ale po pár douš-
cích vína, se myslím, každému 
změnil názor a stejně tak i nála-
da. 
 Děkuji všem, se kterýma 
jsem se mohl během víkendu 
setkat a seznámit a doufám, že 
po nás bude takový víkend zaží-
vat ještě spousty takových jako 
jsme my - „hard core“ animáto-
rů. 

Josef Glogar 

Animátoři III a IV 
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Jméno a příjmení: P. Aleš Písařovic 
Věk: 36    
Bydliště: Opava 
Jak ses k práci 
kaplana dostal a 
od kdy ji vykoná-
váš: Jako slepý 
k houslím. Stane-
te se knězem a 
najednou jste i 
kaplanem pro 
mládež.:-) Takže 
z toho se dá jed-
noduše odvodit, 
že tuto službu 
vykonávám od 
vysvěcení na kněze, tj. pátý rok. Po děkaná-
tu Hlučín nyní také v Opavě. 
Radost mi udělá: Každá upřímná svátost 
smíření a mše svatá s dětmi, setkání se spo-
lužáky z ročníku ze semináře, ale i dobré 
víno a den prožitý někde v přírodě či doma s 
malými synovci. 
Koníčky a zájmy: Dobrý film nebo kniha, 
zvláště C. S. LEWIS nebo M. I. Rupnik. Zpěv 
gregoriánského chorálu v naší kněžské schó-
le či vytažení houslí z futrálů a provětrání 
prstů po hmatníku. 
Oblíbená barva: Dle nálady :-) 
Oblíbený citát: Svou cestu svěř Hospodinu, 
doufej v něho a on sám bude jednat. (Ž 
37,5) 
Největší zážitek: Těžko vybrat ten největší. 
Podstatné jsou ty intenzivní a těch je spous-
ta. Za poslední dobu to byla návštěva Assisi 
a hrobu sv. Františka, či tamějšího kostel sv. 
Daminána. Na důchod asi vstoupím 
k františkánům :-)  
Představ nám váš děkanát: Velká pestrost a 

různost farností – od Prajske až po Vítkov, 
jak větší městské tak i menší „rodinné“ far-
nosti, příroda i život ve městě, animátoři 
z oblastí, kde byste už možná nedoufali, že 
se nějací najdou :-) a sportovní i duchovní 
akce pro mladé v Opavě i někde v dáli.  
Co ti přinesla tato služba: Zkušenosti, nové 

poznatky a mnoho skvělých přátel (také díky 

SFK). Silné povzbuzení, že je stále spoustu 

mladých lidí, kteří touží žít naplno pro Boha 

a s Bohem.  

Jméno a příjmení: Kateřina Anežka Vítková 
Věk: Nedokážu říct, protože až zřejmě vyjde 
toto číslo, tak mi bude o rok víc J 
Bydliště: Přes 20 let se nezměnilo. Bydlím 
kousek od Opavy uprostřed malé vesnice ve 
dvougeneračním domě. 
Jak ses k práci zástupce dostala a od kdy ji 
vykonáváš: K práci zástupce jsem se dostala 
před 2 lety díky Kubovi Štefelovi …. Kubo 
díky :-) … ale to jsem byla jen na té nižší 
úrovni a dirigovala mě Market, která teď žije 
(snad) šťastně ve Vsi. No a v září loňského 
roku se uvolnila horká židle na vyšším postě, 
na kterou jsem se nebála dosednout. 
Radost mi udělá: úspěšně složená/vydřená 
těžká zkouška, sdílená radost druhého člo-
věka … A co mi udělá radost určitě?? Když 
budu 
mít 25. 
května 
úspěšně 
složené 
státni-
ce :-) :-) 
 

Kaplan a zástupkyně za děkanát Opava 
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Koníčky a zájmy: je toho mnoho …. Četba 
knih, hra na kytaru, zpěv, skauting, snowbo-
arding, ice skating, cyklistika, turistika, manu-
ální práce na zahradě J 
Oblíbená barva: zelená … prý uklidňuje. 
Největší zážitek: Zřejmě první prožitý 
(animátorský) víkend ve Vsi. Tomu se ještě 
nic nevyrovnalo.  
Představ nám jaké akce v děkanátu pořádá-
te: V děkanátu se stále něco děje. V říjnu to 
byl OpaNIGHT (noční bdění), v prosinci Večer 
chval, v únoru OpaCUP, v březnu Křížová ces-
ta okolo Sádráku (jezera) v Opavě, v těchto 
chvílích, kdy to čtenář bude číst, budeme mít 
za sebou PředKrakovské setkání a budeme 
plánovat OpaTOUR (výlet po děkanátu) a 
v červnu bude možná nějaké zakončení … a 
od září se to bude plánovat všechno pěkně 
od začátku nanovo 
Co ti přinesla tato služba: Za tu dobu, co dě-
lám animátora v děkanátu (cca 5 let) se u nás 
vystřídali 3 kaplani. A ty animátory, které 
znám, to už ani nepočítám, protože to bych 
se ani na všech prstech nedopočítala. Takže 
v prvé řadě, jsem poznala skvělé lidi. Dále 
v druhé řadě, jsem mohla začít něco dělat 
pro druhé lidi a přibližovat jim Krista. To by 
mělo být naším posláním. Přinášet a ukazo-
vat Krista tam, kde ho lidi neznají! 
 

Jméno a příjmení: Anežka Rychlá 
Věk: 18              Bydliště: Vršovice 
Jak ses k práci 
zástupkyně dosta-
la a od kdy ji vy-
konáváš: Byla to 
v podstatě náho-
da, ani ne po půl 
roce, co jsem na-
stoupila jako ani-
mátor, nám ode-
šla zástupkyně, 
takže bývalá zá-
stupkyně získala 
její místo, a na 
místo zástupkyně 
zástupkyně jsem se dostala já. Celkově tuto 
službu dělám už skoro rok. 
Radost mi udělá: Když mám čas si přečíst 
skvělou knížku. 
Koníčky a zájmy: Knihy v jakémkoliv množ-
ství, sbor, jídlo, spánek, turistika, šílenosti 
Oblíbená barva: Oktarínová 
Oblíbený citát: Abyssus Abyssum Invocat 
Největší zážitek: Když jsem ve čtyřech dosta-
la boby pod stromeček 
Co ti přinesla tato služba: Spoustu nových 

přátel, utvrzení ve víře, možnost něco dělat a 

zapojit se aktivně do společenství mladých. 

Tajemství vztahů 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Abyssus_Abyssum_Invocat
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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  18. 5.   Ostrava - biskupství 
Těšit se můžete nejen na zajímavé téma, ale také na náš otevřený bufet a týmáky, 
přijíždějící z střediska. 

Svatodušní noční bdění  14. 5.   Stará Ves n./O. 
Přijďte oslavit svatého Ducha nočním bděním. I letos proto proběhne svatodušní 
noční bdění, které bude ve Staré Vsi. S možností přespání se ozvěte na střediskový 
mail. 

Animátoři II/4  29.4. - 1. 5.   Stará Ves n./O. 
Animátorský kurz pro 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 po-
sledním v pravidelném setkání před závěrečnými zkouškami. 

Cetiletí  6. -  8. 5.   Stará Ves n./O. 
Víkend pro všechny, které už tradiční akce ve Vsi nebaví a jsou již pokročilejší-
ho věku. Zveme všechny, kteří mají  od 19 do 30, aby s námi zažili neopakova-
telný víkend. Nejen výlet, ale i modlitba bude na programu. 

Cyklopouť po diecézi  20. - 22. 5   Diecéze 
Zveme všechny mladé na cyklistickou pouť po diecézi. Čekají nás pohodové 
cesty a doprovodné vozidlo. Neváhejte a oprašte bicykly a pojeďte s týmem 
ze Vsi poznávat krásy naší diecéze. 

Animátoři I/5   27. - 29. 5  Stará Ves n./O. 
Poslední předtáborový víkend před tím než budou mladí vypuštěni  na tábo-
ry a pomoc pohraničí. Mladé čeká zajímavý víkend se zábavou  a modlitbou. 
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Snoubenka se ptá: "Můj milý, co jsi dostal od 
rodičů ke svátku?" 
"Vidíš tamto auto?" 
"Vidím, a těším se, až se s ním projedeme." 
"Tak stejné barvy, jakou má to auto, jsem dostal 
čepici." 

Keep smiling 

V dávných dobách máma v zimě 
prorazila led na potoce, aby malé-
mu umyla špinavý zadeček.  
Malý křičí. 
Máma na něho: "Co křičíš!? Vždyť 
není vřelá!" 

Tati, co to znamená, že jablko nepadá daleko od 
stromu," ptá se šestiletý Karlík.  
"Kdo ti to řekl?" 
"Strýc Emil." 
"Co jsi zase provedl?" 

Máma povzbuzuje synka: "Vyčůrat, umýt se, 
pomodlit se a spát!" 
Když synek všechno udělá, poklekne, celý una-
vený, ale zjišťuje, že mu ta modlitba vůbec ne-
jde.  
Proto se modlí takto: "Pane Bože, víš, že jsem 
unavený, nedokážu se soustředit, všechno jsem 
zapomněl. Proto ti řeknu dvakrát celou abece-
du, a ty si z těch písmen, prosím, poskládej mou 
modlitbu..." 


