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 Vše nám pěkně rozkvetlo. 
Půda sílí svou hojností. Život náš, 
po seslání Ducha svatého, je na-
plněn. Duch svatý vane všemi 
směry. Jak chce, vše oživuje a na-
plňuje. Je to společný dar Otce i 
Ježíše, aby každý z nás dobře žil, 
jednal a on v nás působil. 

 Je to jako paprsek, který sví-
tí každému z nás. Dává originálně 
dary, jak naše víra je silná a pev-
ná důvěra v Boha. Z Boha neubý-
vá, přesto sílí a chce působit mezi 
námi v církvi. Rádi vzývejte Du-
cha svatého. On tě uvádí do celé 
pravdy. On se v tobě modlí. On 
dává inspiraci, nápady. On jedná 
v Božím záměru.  

 Někdy nevíme co dělat. Jin-
dy jsme leniví a bez zápalu. Zde 
je prostor pro Ducha Božího, aby 
vstoupil a jednal. Vystupuj rád, 
s Pannou Marii a apoštoly, do 
modlitby k Duchu svatému. On je 
stálý působitel a oživovatel života 
církve.  

 Přeji ti Požehna-
ný svatodušní čas. 
Mnoho síly při zkouš-
kách a maturitách. 
Hlavně dobrý a Du-
chem svatým naplně-
ný život. K tomu a dal-
šímu žehná 
 

 
padre Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

Červen 2016 
1.6.  1. čtení: 2Tim 1,1-3.6-12 Žalm: Žl 123 Evangelium: Mk 12,18-27 
2.6.  1. čtení: 2Tim 2,8-15 Žalm: Žl 25 Evangelium: Mk 12,28b-34 
3.6.  1. čtení: Ez 34,11-16 Žalm: Žl 23(22) 2. čtení: Řím 5,5-11 Evangelium: Lk 15,3-7 
4.6.  1. čtení: Iz 61,9-11 Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 2. čtení: Řím 5,5-11  
 Evangelium: Lk 2,41-51 
5.6.  1. čtení: 1Kral 17,17-24 Žalm: Žl 30(29) 2. čtení: Gal 1,11-19  
 Evangelium: Lk 7,11-17 
6.6.  1. čtení: 1Kral 17,1-6 Žalm: Žl 121 Evangelium: Mt 5,1-12 
7.6.  1. čtení: 1Kral 17,7-16 Žalm: Žl 4 Evangelium: Mt 5,13-16 
8.6.  1. čtení: 1Kral 18,20-39 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 5,17-19 
9.6.  1. čtení: 1Kral 18,41-46 Žalm: Žl 65 Evangelium: Mt 5,20-26 
10.6.  1. čtení: 1Kral 19,9a.11-16 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 5,27-32 
11.6.  1. čtení: Sk 11,21b-26;13,1-3  Žalm: Žl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6  
 Evangelium: Mt 10,7-13 
12.6.  1. čtení: 2Sam 12,7-10.13 Žalm: Žl 32(31) 2. čtení: Gal 2,16.19-21  
 Evangelium: Lk 7,36-8,3 
13.6.  1. čtení: 1Kral 21,1-16 Žalm: Žl 5 Evangelium: Mt 5,38-42 
14.6.  1. čtení: 1Kral 21,17-29 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 5,43-48 
15.6.  1. čtení: 2Kral 2,1.6-14 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
16.6.  1. čtení: Sir 48,1-15(rec.1-14) Žalm: Žl 97 Evangelium: Mt 6,7-15 
17.6.  1. čtení: 2Kral 11,1-4.9-18.20 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mt 6,19-23 
18.6.  1. čtení: 2Kron 24,17-25 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mt 6,24-34 
19.6.  1. čtení: Zach 12,10-11 Žalm: Žl 63 (62) 2. čtení: Gal 3,26-29  
 Evangelium: Lk 9,18-24 
20.6.  1. čtení: 2Kral 17,5-8.13-15a.18 Žalm: Žl 60 Evangelium: Mt 7,1-5 
21.6.  1. čtení: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Žalm: Žl 48 Evangelium: Mt 7,6.12-14 
22.6.  1. čtení: 2Kral 22,8-13;23,1-3 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 7,15-20 
23.6.  1. čtení: 2Kral 24,8-17 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mt 7,21-29 
24.6.  1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 139 2. čtení: Sk 13,22-26 Evangelium: Lk 1,57-66.80 
25.6.  1. čtení: Plac 2,2.10-14.18-19 Žalm: Žl 74 Evangelium: Mt 8,5-17 
26.6.  1. čtení: 1Kral 19,16b.19-21 Žalm: Žl 16(15) 2. čtení: Gal 5,1.13-18   
 Evangelium: Lk 9,51-62 
27.6.  1. čtení: Am 2,6-10.13-16 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 8,18-22 
28.6.  1. čtení: Am 3,1-8;4,11-12 Žalm: Žl 5 Evangelium: Mt 8,23-27 
29.6.  1. čtení: Sk 12,1-11 Žalm: Žl 34(33) 2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-18  
 Evangelium: Mt 16,13-19 
30.6.  1. čtení: Am 7,10-17 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 9,1-8  

Zdroj: vira.cz 
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 PROŽILI JSME... 

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra (11.5.2016) 

Milosrdný Otec  

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 Dnes se zamyslíme nad podobenstvím o milosrdném otci. Vypráví o otci a je-
ho dvou synech a dává nám poznat nekonečné Boží milosrdenství. 
Začneme od konce, tedy u radosti, která plyne ze srdce otce, jenž říká: „Hodujme a 
veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nale-
zen!“ (v.23-24). Těmito slovy přerušil mladšího syna, když vyznával svoji vinu: „Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem...“ (v.19). Tato slova jsou pro otcovské 
srdce nesnesitelná, a proto hned synovi vrací znaky jeho důstojnosti: nejlepší šaty, 
prsten a obuv. Ježíš nepopisuje uraženého a nevraživého otce, který by synovi říkal: 
„To mi zaplatíš.“ Nikoli, otec jej objímá. Očekával jej s láskou. Jedinou věcí, která otci 
leží na srdci, je naopak to, že jeho syn stojí před ním živ a zdráv, což jej činí šťastným 
a radostným. Přijetí vracejícího se syna je popsáno dojemně: „Když byl ještě daleko, 
otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil“ (v.20). Jaká něha! Viděl 
jej zdálky. Co to znamená? Znamená to, že otec jej neustále vyhlížel, pozoroval ces-
tu, zda se syn vrací. Onen syn, který se toho tolik navyváděl, byl otcem očekáván. 
Otcovská něha je překrásná! Milosrdenství otce je překypující, nepodmíněné a pro-
jevuje se dříve než syn promluví. 
 Syn zajisté ví, že pochybil, a uznává to: „Zhřešil jsem.. Vezmi mne jako jedno-
ho ze svých nádeníků“ (v.19). Tato slova se však v otcově odpuštění rozpouštějí. Ob-
jetí a polibek tatínka dá synovi na srozuměnou, že byl vždycky a navzdory všemu 
považován za syna. 
Toto Ježíšovo učení je 
důležité. Náš stav Bo-
žích dětí je plodem 
lásky Otcova srdce; 
nezávisí na našich 
zásluhách či skutcích, 
proto jej nikdo nemů-
že odejmout. Ani ďá-
bel! Tuto důstojnost 
nám nikdo nemůže 
vzít. 
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 Toto podobenství nám dodává odvahu, abychom nikdy nezoufali. Myslím na maminky 
a tatínky v úzkostech, když vidí, jak se jejich potomci vydávají po nebezpečných cestách. Mys-
lím na faráře a katechisty, kteří se někdy možná ptají, zda jejich práce má smysl. Myslím však 
také na toho, kdo je ve vězení a má dojem, že jeho život skončil; na ty, kdo přijali špatná roz-
hodnutí a nedovedou hledět do budoucna; na všechny, kdo hladovějí po milosrdenství a od-
puštění a domnívají se, že si jej nezasluhují... V jakékoli životní situaci nesmím zapomenout, 
že nikdy nepřestávám být Božím dítětem, synem Otce, který mne miluje a čeká na můj ná-
vrat. I v té nejohavnější životní situaci mne Bůh očekává, Bůh mne chce obejmout, Bůh na 
mne čeká. 
 V podobenství vystupuje další syn, starší. Také on potřebuje objevit otcovo milosrden-
ství. Byl stále doma, ale značně se od otce odlišuje. Jeho slovům chybí něha: „Tolik let už ti 
sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil... když ale přišel tenhle tvůj syn...“ (vv. 29
-30). Slyšíme zde opovržení. Nepoužívá oslovení „otče“, ani „bratr“, ale myslí jenom na sebe, 
pyšní se tím, že zůstával vždycky po otcově boku a sloužil mu. Přesto se však nikdy z této blíz-
kosti neradoval. A nyní obviňuje otce, že od něho nikdy nedostal ani kůzle, aby se poveselil. 
Ubohý otec: Jeden syn odešel a druhý mu nikdy nebyl doopravdy nablízku. Otcovo utrpení je 
utrpením Boha. Je to Ježíšovo utrpení, když se vzdalujeme buď proto, že odcházíme pryč, 
anebo proto, že jsme poblíž, ale nejsme blízcí. 
Starší syn rovněž potřebuje milosrdenství. Spravedliví - ti, kteří se považují za spravedlivé - 
potřebují také milosrdenství. Tento syn znázorňuje nás, když si klademe otázku, zda má smy-
sl se tolik namáhat, nedostaneme-li potom žádnou odměnu. Ježíš nám připomíná, že v Otco-
vě domě se nezůstává kvůli odměně, ale proto, že máme spoluzodpovědnou důstojnost dětí. 
Nejde o to „handlovat“ s Bohem, nýbrž následovat Ježíše, který se bezmezně daroval na kříži. 
 „Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit 
a radovat“ (v.31) – praví otec staršímu synovi. Jeho logikou je milosrdenství! Mladší syn si 
myslel, že zasluhuje trest za svoje hříchy, starší syn čekal odměnu za svoji službu. Oba bratři 
spolu nemluví, žijí odlišné životy a řídí se logikou, která je Ježíšovi cizí: prokazuješ-li dobro, 
budeš odměněn, pácháš-li zlo, budeš potrestán. Není to Ježíšova logika. Tuto logiku překoná-
vají otcova slova: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase 
žije, byl ztracen, a je zase nalezen“ (v.31). Otec zachránil ztraceného syna a nyní jej chce vrá-
tit také jeho bratrovi! Bez toho mladšího přestává i ten starší být „bratrem“. Největší radost 
otce spočívá v tom, že se jeho děti považují za bratry. 
Děti se mohou rozhodnout, zda se spojí v otcově radosti anebo odmítnou. Musejí se ptát na 
svoje touhy a přání, která v životě mají. Podobenství je ponecháno bez závěru. Nevíme, jak 
se rozhodl starší bratr. To je pobídka pro nás. Toto evangelium nás učí, že všichni potřebuje-
me vejít do Otcova domu a mít účast na Jeho radosti, oslavovat milosrdenství a bratrství. 
Bratři a sestry, otevřme svoje srdce, abychom byli „milosrdní jako Otec“! 

Přeložil Milan Glaser 

Zdroj:http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23749 
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V polovině krásné dubnové nos-
talgie přeběhl (proběhl) víkend 
animátorů. Jak už to tak bývá, 
tak se začínalo jídlem, působí to 
totiž jako motivace. Během so-
botního dopoledne, kdy týmáci 
usoudili, že význam slova hygie-
na je nutno nám připomenout a 
zařadili do programu hru 
s mýdlem, se také na nás přijel 
podívat otec Martina Kudla s jeho 
skvělou přednáškou na téma Bible. 
Jelikož pravděpodobně při vaření 
oběda došlo k devastaci kuchyně, tak 
nám bylo pod záminkou krásného 
počasí oznámeno, že oběd bude ven-
ku. Po úmorném sportování a rados-
tiplném vykonávání veřejně prospěš-
ných prací na půdě střediska násle-
dovala velmi výživná hra. Poslední 
část dne naplnily scénky, téměř filo-
sofický výklad otce Jana a samozřej-

mě neméně důležitá a často nedoce-
něná večeře. V rutinním nedělním 
shonu se našel čas i na slavnostní 
mši svatou, po které nás překvapil 
kus ryzí kultury v podobě divadla na-
cvičeného místní budoucností náro-
da neboli dětmi. Celý víkend skvěle 
doplňovala modlitba. Na závěr lze 
říct jen to, že akce ve Vsi stojí za to a 
pokud neskončím na pranýři za tento 
článek, tak se budu moc těšit na další 
víkend. 
 

Franta Solař  

Animátoři I 
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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)  

 

Duchovní obnova BiGy ve Vsi 
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A už je to tady, nikdo by nevěřil, že 
tyhle dva roky můžou utéct jako voda. Než 
jsme se nadáli, čeká nás předposlední ví-
kend před závěrečnými zkouškami. Mé 
předsevzetí, že tentokrát už tu buchtu upe-
ču, vzalo za své jako vždycky. A tak tu sedím 
na večeři a jsem ráda, že všichni na tom nej-
sou podobně jako já. Vidíme se po delší pau-
ze, kdy jsme se naposledy duchovně nabíjeli 
na naší postní obnově. Pár z nás chybí, pro-
tože přeci jen někteří nechtějí zářit v září.  

 Po naplnění našich žaludků 
nás čekala scénka, která nám napověděla, 
co bude tématem mini-
přednášek. Závislosti. 
Tak a teď jsme mohli 
zpytovat svá svědomí. 
Závislost na smart pho-
nu, hudbě, internetu a 
Facebooku! Někteří si v 
duchu určitě říkají, to 
přece není můj pro-
blém, ale potom co 
zjistí, že sedět na PC 
průměrně 8 hodin den-
ně není až tak běžné, musí si říct, že tady 
přeci jen něco nehraje. Po rozskupinkování 
naštěstí zjišťujeme, že s těmito problémy 

nejsme sami. Večer zakončujeme modlitbou 
v kostele. Usilovně se modlíme a zpíváme 
z plných plic. Skoro nám ani nevadí, že tro-
chu promrzáme, ale má nás přece hřát pří-
tomnost svíčky a Krista! 

 Do sobotní pohody nás dostá-
vá hra, při které musíte dřevěným klackem 
postrkovat tenisák, ono by to nebylo tak 
těžké, jenže jako celé družstvo ho musíme 
dostrkat a nějakým způsobem dostat přes 
řeku, po mostě to však nepůjde. Ti co si ne-
vzali neprozíravě věci jako ponožky nebo 
dokonce boty navíc, toho při pádu do vody 
litují. Abychom si po našem sportovním vý-
konu odpočinuli, jdeme si vyposlechnout 
katechezi o. Jana o zapálení. Na to navazuje 
paní Foltová, která nám svědčí o spolupráci 
v její farnosti. Myslím, že v některých věcech 
se od ní můžeme přiučit.     

Náš předposlední animátorský víkend (animátoři II) 
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Všichni se už těšíme na oběd. Tak 
jdeme přece ven, když je tam tak pěkně. 
Nevím jen, jestli to nebyl trik našich kucha-
řek, protože se přeci říká, že na čerstvém 
vzduchu líp chutná, ale hlavní je, že chutna-
lo. Pohodičku při lenošení na dece nebo 
hraní volejbalu mohla narušit jen jedna věc 
– brigády. Samozřejmě, že se do nich vrhá-
me s chutí a brzy máme hotovo. 

 Další co nás čeká v programu 
je přednáška o. Kamila na téma Teologie 
těla. Po ní se k nám usazují manželé Bedná-
řovi, jejichž zajímavý a ze strany pana Bed-
náře vtipně doplňovaný  životní příběh, nás 
vede k zamyšlení nad čistotou našeho srd-
ce a těla.  

 Den už se chýlí ke konci a my 
už máme zase hlad. Budou se opékat pár-

ky! Připravili jsme si  navzájem různé hry, 
ve kterých nevíme, co můžeme od ostat-
ních čekat. Bavíme se jako malé děti a do-
konce zpíváme písničky, které sice ne úplně 
všichni znají, ale vypadáme spokojeně.  

 Následujícího rána se probou-
zíme za zvuků kytary. Byl pozdní večer prv-
ní máj…. Je sice ráno, ale nám to nevadí, 
dostáváme čokoládu, a komu by se nelíbilo 
mít takové probuzení 1. května. Vše už pro-
bíhá klasicky – modlitba, snídaně, info o 
následujících zkouškách, úklid a mše svatá. 
Všechno uběhlo hrozně rychle. Loučíme se 
a jedeme na vlak. Vše má jen jednu malou 
chybičku, ten vlak ve Svinově nám nemusel 
ujet ;-)  

 
Markéta Rylková 
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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  15. 6.   Ostrava - biskupství 
Těšit se můžete nejen na mši svatou, ale i na závěrečný opékací oheň. Přijďte a po-
seďme u ohně a popovídejme si na konci školního roku. 

Brigády na středisku  1. - 4. 7.   Stará Ves n./O. 
Není nad to než začátek prázdnin začít pomoci druhým. Přijmeme vaši pomoc a 
budeme za ni rádi. Nemějte obavy, práce budeme mít vždycky dost a také mod-
litbu, mši svatou, hru a společenství. Těšíme se na tebe. 

Animátoři II/5  10. - 12. 6.   Stará Ves n./O. 
Není nic, co bychom mohli napsat, než jediné: Závěr patří vám a zkouškám. 
Nebojte se a přijeďte zhodnotit znalosti uplynulých 2 let. 

Animátorská školka  3. -  5. 6.    Stará Ves n./O. 
Víkend pro všechny, kteří ještě nemůžou do animátorů. Od 8 třídy do 1.ročníku SŠ, 
prožijí mladí víkend ve společnosti týmáků ve Staré Vsi a jejich nachystaného progra-
mu.  

Animátoři I/5   27. - 29. 5  Stará Ves n./O. 
Poslední předtáborový víkend před, tím než budou mladí vypuštěni  na tá-
bory a pomoc pohraničí. Mladé čeká zajímavý víkend se zábavou  a modlit-
bou. 
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"Kdo začal tu rvačku?" vyšetřuje policista. 
"On!" 
"A proč?" 
"Nechtěl mi dát svou peněženku!"  

Keep smiling 

"Připadá mi, že mě lidé nemají 
moc rádi." 
"Musíš si víc věřit." 
"Dobře. Jsem si jistý, že mě ne-
mají rádi."  

Podnapilý muž si krátí cestu přes hřbitov. 
Uvidí vykopaný hrob, sundá kabát a natáhne 
se do jámy. Za chvíli jde kolem jiný, stejně 
napojený pán a vtom muž v jámě kýchne. 
Okolojdoucí shlédne dolů a povídá starostli-
vě: "Vidíš, vidíš, to máš z toho, že ses odko-
pal!"  

Přišel pán se psem do hodinářství: 
"Co byste si přál?" ptá se ho hodinář. 
"Kdybyste mi mohl něco udělat se psem, 
každou chvíli se 
zastavuje."  Rusové válčí proti Slovákům. Jeden Rus se zeptá svého 

spolubojovníka: "Nevíš, jak se řekne slovensky mír?" 
"Vím, mier." 
První Rus vezme bílou vlajku a mává s ní nad hlavou. U 
toho volá "mier, mier." 
Slovák na něj zavolá: "Tak sa nehýb, mierim."  


