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Drazí mladí,  
právě sedím na přednášce Studijně for-
mačního kurzu, který nabízí Sekce pro 
mládež všem střediskům, a přemýšlím, 
jak napsat tohle úvodní slovo 
(samozřejmě stíhám dávat pozor :-)). A 
paradoxně, přednášející mi dává spoustu 
inspirací, protože už nějakou dobu mluví 
o významu středisek, důvodů, proč se 
zakládají, cílů, o které by měla usilovat. 
 Jaký je důvod, proč tato střediska 
nebo centra existují? Proč tady ve Vsi 
jsme? Sám si tuto otázku na začátku své 
služby kladu: Proč něco dělat a jak to dělat 
nejlépe? 
Kdybychom šli pár let zpátky, papež Jan Pa-
vel II. dal impuls a zdůraznil, že biskupové 
diecézí jsou odpovědni za pastoraci mladých. 
Střediska pro mládež jsou tedy vybudována 
na popud biskupa a jejich pracovníci by měli 
být jeho pravou rukou v této oblasti (malá 
poznámka - díky Bohu za přístup našeho o. 
biskupa Františka a jeho zájem o mladé a 
jejich pastoraci - není to samozřejmostí, jak 
člověk zjišťuje po setkání s kolegy 
„z branže“!!!). 
 I když jsem jako mladý na žádném 
takovém středisku nebyl, po pár zkušenos-
tech, které s DSM mám, vnímám, že by mělo 
být místem, kde má možnost mladý člověk 
cosi pro svůj život získat, čímsi jej obohatit. 
Pravda, nic moc hmotného, ale možná právě 
o to cennějšího: malinko „poodstoupit od 
obyčejných starostí“, setkat se s dalšími mla-
dými lidmi, navzájem se obohacovat - 
v lidské i duchovní rovině, a skrze nejrůznější 
aktivity, zamyšlení, modlitby, formovat sám 
sebe. Ne sobecky, ale proto, aby se mohl 
vrátit zpátky do rodin, farností, a tam žít a 

přispívat třeba tím, co na DSM načerpal. 
Rodina a farnost jsou pro každého křesťana 
tím nejdůležitějším prostředím. DSM je mís-
tem, které není náhradou, ale jakýmsi doplň-
kem, který může mladého obohatit.  
 Tož tolik krátké zamyšlení nad smys-
lem našeho DSM a o aktivitách, které v něm 
s týmem tvoříme. Cítím odpovědnost za to, 
aby DSM tento cíl splňovalo. Proto i děkuji za 
vaši modlitbu a podporu. Ať vám Pán žehná 
a budu se těšit na nějakém tom setkání, ať 
už na DSM nebo kdekoliv jinde. 
 

o. Jan+ 
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Liturgický kalendář 

Listopad 2016 
1.11. 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14  Žalm: Žl 24(23) 2. čtení: 1Jan 3,1-3   
 Evangelium: Mt 5,1-12a  
2.11. 1. čtení: Mdr 3,1-9 Žalm: Žl 116 2. čtení: Řím 8,14-23 Evangelium: Mt 25,31-46 
3.11. 1. čtení: Flp 3,3-8a Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 15,1-10 
4.11. 1. čtení: Flp 3,17-4,1 Žalm: Žl 122 Evangelium: Lk 16,1-8 
5.11. 1. čtení: Flp 4,10-19 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 16,9-15 
6.11. 1. čtení: 2Mak 7,1-2.9-14 Žalm: Žl 17 2. čtení: 2Sol 2,16-3,5  
 Evangelium: Lk 20,27-38 
7.11. 1. čtení: Tit 1,1-9 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 17,1-6 
8.11. 1. čtení: Tit 2,1-8.11-14 Žalm: Žl 37 Evangelium: Lk 17,7-10 
9.11. 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12 Žalm: Žl 46(45) 2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17  
 Evangelium: Jan 2,13-22 
10.11. 1. čtení: Flm 7-20 Žalm: Žl 146 Evangelium: Lk 17,20-25 
11.11. 1. čtení: 2Jan 4-9 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 17,26-37 
12.11. 1. čtení: 3Jan 5-8 Žalm: Žl 112 Evangelium: Lk 18,1-8 
13.11. 1. čtení: Mal 3,19-20a Žalm: Žl 98 2. čtení: 2 Sol 3,7-12 Evangelium: Lk 21,5-19 
14.11. 1. čtení: Zj 1,1-4;2,1-5a Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 18,35-43  
15.11. 1. čtení: Zj 3,1-6.14-22 Žalm: Žl 15 Evangelium: Lk 19,1-10 
16.11. 1. čtení: Zj 4,1-11 Žalm: Žl 150 Evangelium: Lk 19,11-28 
17.11. 1. čtení: Zj 5,1-10 Žalm: Žl 149 Evangelium: Lk 19,41-44 
18.11. 1. čtení: Zj 10,8-11 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 19,45-48 
19.11. 1. čtení: Zj 11,4-12 Žalm: Žl 144 Evangelium: Lk 20,27-40 
20.11. 1. čtení: 2Sam 5,1-3 Žalm: Žl 122 2. čtení: Kol 1,12-20 Evangelium: Lk 23,35-43 
21.11. 1. čtení: Zj 14,1-3.4b-5 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 21,1-4 
22.11. 1. čtení: Zj 14,14-20 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 21,5-11 
23.11. 1. čtení: Zj 15,1-4 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 21,12-19 
24.11. 1. čtení: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Žalm: Žl 100 Evangelium: Lk 21,20-28 
25.11. 1. čtení: Zj 20,1-4.11-21,2 Žalm: Žl 84 Evangelium: Lk 21,29-33 
26.11. 1. čtení: Zj 22,1-7 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 21,34-36 
27.11. 1. čtení: Iz 2,1-5 Žalm: Žl 122(121) 2. čtení: Řím 13,11-14  
 Evangelium: Mt 24,37- 44 
28.11. 1. čtení: Iz 2,1-5 Žalm: Žl 122 Evangelium: Mt 8,5-11 
29.11. 1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
30.11. 1. čtení: Řím 10,9-18 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Mt 4,18-22 

 
Zdroj: Vira.cz 
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PROMLUVA SV. OTCE... 

V Mariině víře vidíme, jak otevírat svoje srdce 
Promluva papeže Františka na mariánské vigilii, nám. sv. Petra  

Drazí bratři a sestry!                                        
Během této vigilie jsme si v Mariině dopro-
vodu znovu přiblížili základní momenty Ježí-
šova života. Myslí i 
srdcem jsme se ocitli 
ve dnech naplnění 
Kristova poslání ve 
světě. Zmrtvýchvstá-
ní jako znamení nej-
zazší Otcovy lásky, 
která všechno přivá-
dí k životu, a jako 
anticipace naší bu-
doucnosti. Nane-
bevstoupení jako 
sdílení Otcovy slávy, v níž má i naše lidství 
privilegované místo. Letnice jako výraz po-
slání, které má církev v dějinách až do konce 
časů pod vedením Ducha svatého. V posled-
ních dvou tajemstvích jsme rozjímali o Pan-
ně Marii v nebeské slávě, o Té, která je od 
prvních staletí vzývána jako Matka Milosr-
denství. 

Modlitba růžence je z mnoha aspektů synté-
zou dějin Božího milosrdenství, které se pře-
tváří v dějiny spásy pro ty, kdo se nechají 
utvářet milostí. Tajemství, která před námi 
vystupují, jsou konkrétní gesta, jež rozvíjejí 
Boží jednání ve vztahu k nám. Modlitbou a 
rozjímáním o životě Ježíše Krista, znovu nazí-
ráme Jeho milosrdnou tvář, která jde všem 
vstříc v různých životních potřebách. Maria 
nás na této cestě provází, ukazuje Syna, kte-
rý vyzařuje Otcovo milosrdenství. Ona 

je Hodegetria, Matka, která provází na ces-
tě, kterou jsme povoláni se ubírat, abychom 
byli pravými Ježíšovými učedníky. V každém 

růžencovém tajem-
ství vnímáme její 
blízkost a rozjímáme 
o Ní jako o první 
učednici Jejího Syna, 
která plní Otcovu 
vůli (srov. Lk 8,19-
12). 

Modlitba růžence 
nás nevzdaluje život-

ní starostem; naopak, žádá od nás, abychom 
se vtělili do dějin všech dnů a uměli tak chá-
pat znamení Kristovy přítomnosti mezi námi. 
Pokaždé, když rozjímáme nějaký moment, 
nějaké tajemství Ježíšova života, jsme zváni 
rozpoznávat, jak Bůh vstupuje do našeho 
života, abychom Jej přijali a následovali. 
Objevujeme cestu, která nás přivádí k násle-
dování Krista ve službě bratřím. Přijetím a 
asimilací některých význačných bodů Ježíšo-
va života se účastníme Jeho evangelizačního 
díla, aby ve světě rostlo a šířilo se Boží krá-
lovství. Jsme učedníci, ale také misionáři a 
nositeli Krista tam, kde chce, abychom byli 
přítomni. Nemáme proto uzavírat dar Jeho 
přítomnosti v sobě. Jsme naopak povoláni 
sdílet se všemi Jeho lásku, Jeho jemnocit, 
Jeho dobrotu a milosrdenství. Radost z toho-
to sdílení se nezastaví před ničím, protože 
přináší zvěst osvobození a spásy. 
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Maria nám umožňu-
je chápat, co zname-
ná být Kristovými 
učedníky. Ona byla 
od věků určena být 
Matkou, naučila se, 
jak se stávat učedni-
cí. Jejím první činem 
bylo zaujetí posto-
je naslouchání Bohu. 
Byla poslušna andě-
lovovu zvěstování a 
otevřela svoje srdce, 
aby přijala tajemství 
božského mateřství. 
Následovala Ježíše 
nasloucháním všemu, co řekl (srov. Mk 3,31-
35); všechno uchovávala ve svém srdci 
(srov. Lk 2,19) a stala se živou pamětí zname-
ní, která vykonal Syn Boží, aby v nás vzbudil 
víru. 

Nestačí však pouze naslouchat. To je zajisté 
první krok, ale naslouchání musí být převede-
no na konkrétní skutky. Učedník totiž dává 
svůj život do služeb evangelia. Proto se Panna 
Maria okamžitě vydala za Alžbětou, aby jí 
pomáhala během jejího těhotenství 
(srov. Lk 1,39-56). V Betlémě porodila Božího 
Syna (srov. Lk 2,1-7); v Káně se postarala o 
mladé manžele (srov. Jan 2,1-11); na Golgotě 
neustoupila před bolestí, ale zůstala pod Ježí-
šovým křížem a z Jeho vůle se stala Matkou 
církve (srov. Jan 19,25-27); po Zmrtvýchvstá-
ní povzbuzovala apoštoly shromážděné ve 
večeřadle v očekávání Ducha svatého, který 
je přetvořil v odvážné svědky evangelia 
(srov. Sk 1,14). Maria celým svým životem 
uskutečňovala to, co má konat církev na Kris-
tovu trvalou památku. V Mariině víře vidíme, 
jak otevírat svoje srdce, abychom byli posluš-

ní Boha; v jejím sebezapření objevujeme, jak 
máme být pozorní k potřebám druhých; v 
jejích slzách nacházíme sílu, jak těšit ty, kteří 
prožívají bolest. V každém z těchto momentů 
vyjadřuje Maria bohatství božského milosr-
denství, které jde vstříc každému v každoden-
ních potřebách. Prosme tento večer naši něž-
nou nebeskou Matku nejstarší modlitbou, 
kterou se k Ní obraceli křesťané zejména ve 
chvílích těžkostí a mučednictví. Prosme ji v 
jistotě, že nám pomůže svým mateřským mi-
losrdenstvím, aby Ona, „slavná a požehna-
ná“, byla ochranou, pomocí a požehnáním v 
každém dni našeho života: „Pod ochranu tvou 
se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej 
naše prosby v našich potřebách, ale ode vše-
ho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno 
slavná a požehnaná.“ 

Přeložil Milan Glaser 
 

Zdroj: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?
id=24509 

K 8. 10. 2016 
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 Od 7. do 9. 10. 2016 proběhl náš prv-
ní animátorský víkend ve druhém ročníku. 
Myslím, že jsme se všichni moc těšili, proto-
že jsme se během prvního roku spřátelili a 
člověk se vždycky na své přátele těší. Navíc 
jsme se dlouho neviděli a každý jsme přes 
prázdniny zažili spoustu věcí, o které jsme se 
chtěli podělit. 
 V pátek ještě před večeří na nás čeka-
la první hra ve skupinkách. Museli jsme pro-
jít 5 stanovišti, na kterých jsme si mohli otes-
tovat své dovednosti a znalosti, které jsme 
získali v průběhu našeho prvního animátor-
ského roku. 
 Po večeři jsme si pouštěli fotky 

z našich letních praxí a dělili jsme se o své 
zážitky jak z praxí, tak z celých prázdnin. 
Večer jsme měli modlitbu v kostele ke sv. 
Filipu Nerimu, je to náš animátorský patron.  
 V sobotu už byl program zaměřený 
na téma celého víkendu – povolání (k man-

želství, k řeholnímu životu a k svobodnému 
životu). Dopoledne nás navštívily sestry Alž-
bětinky – Paula a Kamila – z Jablunkova a 
povídaly nám o řádu a o jejich vlastním roz-
hodnutí k řeholnímu životu.  
 Po výborném obědě a siestě nás če-
kala další návštěva. Jednalo se o moc milý 
manželský pár, povídali nám o manželském 
životě. 
 Večer jsme si sami měli připravit ado-
raci. Byli jsme rozděleni do několika skupi-
nek např. skupinka zpěvu, skupinka, která 
měla za úkol úvodní slovo, skupinka, která 
měla zapojit ostatní atd. Proto jsme se chys-
tali už před večeří.  
 Ještě před adorací v kostele jsme ale 
měli krátký program na faře – tzv. horké 
křeslo. Třem hostům   byly pokládány otáz-
ky, které jsme si mohli připravovat celý den. 
Jedním hostem byla paní Magda, která za-
stupovala manželský život, druhým pan Jiří, 
trvalý jáhen a zároveň manžel a otec dětí a 
otec Jan, jako zástupce kněžského povolání.  
V neděli máme takový klasický program – 
snídaně, úklid, zhodnocení víkendu, mši sva-
tou, oběd a pak odjezd domů. Celý víkend 
byl jako vždycky super, nechtělo se nám 
odjíždět a už se těšíme na další! 

 

Lucka Kerlínová  

Animátorský víkend 
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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. Jana (733 676 604). 

Církevní školy na DSM 
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„Ani, v kolik jedete?“  
„Ále. V pět hodin“  
„ Vždyť to už je za chvíli!“  
„No jó. Já vím.“ 
 „ Tak honém, nebo to nestih-
neš.“  
To se řekne honém nebo to ne-
stihneš, když mě se ale ani ne-
chce něco stihnout. I když nej-
sem od podstaty pohodlný člo-
věk, tento víkend se mi opravdu 
nechce nikam jezdit. Celý týden 
byl náročný a teď mě čekají tři 
dny, které mohly být klidně vě-
nované odpočinku, ale místo toho budu v 
nějaké staré vesnici, či Vsi, kde se prý do-
konce spí ve vlaku. Krajina za oknem ubíhá a 
mě naskakují další a další pochybnosti mísící 
se ze zvědavostí.  
 „Jací jen tam budou lidé…“   
 
Mé optimistické Já: Skvělí Aninko! Najdeš si 
tam spoustu nových přátel!  
Mé pesimistické Já: Budou tam svatí lidé! 

Ty! Ty mezi nimi budeš jako černá ovce a 
nebudeš moct říct ani své jméno, neboť i to 
bude považováno za sprosté slovo!  
 

„Budeme se pořád modlit?“  
Opt. Já: Bude tam modlitba, ale nikdy né 
taková, že budeš mít čas přemýšlet nad tím, 
proč má kluk vedle tebe oblečenou ponožku 
naopak!  
Pes. Já: Budeš ospalá od věčných nočních 

bdění a modliteb, budeš mít 
mozoly na kolenech, bolavá 
záda, a když náhodou projevíš 
únavu, všichni si zakryjí pohor-
šením otevřená ústa a pohrda-
vě převrátí očima!   
 

„Budu se mít vůbec kde umýt, 
když budeme spát ve vlaku?“   
Opt. Já: Ano, vždyť žijeme v 21. 
století! Určitě tam mají mini-
málně záchod. No a ty přece 
moc dobře znáš tvrzení: „Dobrá 
voda ze záchoda“  

1. animátorský víkend  
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Pes. Já: Určitě 
tam není, kde 
se umýt! Budeš 
smrdět, budeš 
mít špínu za 
nehty, budeš 
mít mastné vla-
sy, ve vagónu 
budete spát 
schválně proto, 
abyste si ne-
mohli zajít na 
záchod! Čůrat 
se může přece 
jen tehdy, kdy 
je vlak rozjetý! 
Budeš prostě 
celá špinavá a 
svýma špinavý-
ma hnusnýma 
rukama budeš 
jíst jídlo, jestli 
se tomu tak 
bude dát říkat a 
kvůli tomo do-
staneš tasemni-
ci…. Tak jsme 
tady! Přerušil 
můj myšlenkový 
tok hlas řidičky. 
Tak a je to tady. 
Vylezla jsem 
z auta. Následo-
val nádech vý-
dech, pomalé 
vytažení batohu 
z kufru, a už, 
najednou jsem 
byla v tom.  
Zalila mne vlna 
střediskové 

nátury, která mě vtáhla do 
svého víru a nebylo zá-
chrany. Mše, scénky, mod-
litby, střílení z luku, kate-
cheze, týmáci, přednáška o 
sebepoznání, střílení 
z pistole, hudba, úklid, 
svědectví, kalčo, houpač-
ky, tanec….  
 
Nádech a výdech… Páni 
tak___ to___bylo___něco.  
Svatá Chiaro Luce Badano, 
patronko tohoto animátor-
ského kurzu. Pomáhej mi 
vydržet dva měsíce, bez 
Staré Vsi.      
 

Anna Marie Slobodová  
 



Listopad 2016 

http://dcm.doo.cz         10 

 

 



Listopad 2016 

http://dcm.doo.cz         11 

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 při-
hlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud toto umění neovládáš, 
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat.  Vděčni ti budou nejen 
účastníci, ale i týmáci za pomoc. 

Animátoři I./2  18. - 20. 11.   Stará Ves n/O. 
Měsíc a kousek uběhl od prvního setkání a již je tady další. Co bude 
následovat po příjezdu? Kdo přijde na katechezi? A bude možnost si i 
popovídat? To vše zjistíte na víkendu pro vás. 

Educat - psycho víkend 4. - 6. 11.   Stará Ves n/O. 
Nově vzniklý víkend tentokráte se zaměřením na psychologické hry. 
Víkend, který vás nenechá normálními a sáhnete si i na svá dna :-) 
Pojďte si zahrát něco co vám dlouho utkví v paměti. A v rámci hesla 
blížícího se celostátního setkání mládeže v Olomouci: Nebojte se 

Večer mladých 16. 11.   Ostrava - biskupství 
Zveme vás na večer mladých s mší svatou, která začíná v 18hodin a 
pak následuje téma večera mladých.  Čeká na vás nejen otevřený bu-
fet, ale i týmaci ze Vsi. 

Animátoři II./2  25. - 27. 11.   Stará Ves n/O. 
Druhý víkend animátorů „dvojek“. Hry, modlitba, katecheze, téma, ale 
i překvapení na vás čeká ve Staré Vsi.  

Animák 2. - 4. 12.   Stará Ves n/O. 
Ještě nemůžeš do kurzu animátorů kvůli věku? Nevadí, je tady animák pro 
všechny, kteří nějak pomáhat ve farnosti chtějí, ale ještě nemohou. Přijeď po-
znat sobě podobné a zahrát si hry, zakusit společenství a také samozřejmě mod-
litbu. 
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Keep smiling 
Peru prádlo a sleduju, jak mi po bytě cestuje prač-
ka. Bude jí osmnáct, takže asi normálně odchází z 
domu.  

Vědci se nám snažili namluvit, že ze sacharidů 
zkonzumovaných po 18:00 se tloustne. Teď se 
zjistilo, že sacharidy vůbec nevědí kolik je hodin.  

To počasí člověka hrozně mate.  
… 
Normálně strojím stromeček, 
trochu se zamyslím a najednou 
koukám, že pletu pomlázku.  

Reklama: Maminko, jak to, že máš tak hebké ruce? Protože nádobí umývá tatínek! 

Víte kdo utrácí a bere za to prachy?  
. 
. 
. 
Veterinář.  

Přítelkyně se se mnou rozešla, protože se prý cho-
vám jako dítě. Hádejte kdo má od tý doby zákaz 
vstupu do mýho bunkru na stromě?  

"Váš rentgenový snímek páteře 
ukázal, že máte zlomený jeden 
obratel", říká doktor paciento-
vi. "Ale nemusíte mít žádné 
obavy, už jsme to opravili ve 
Photoshopu."  

Muž zastaví na ulici ko-
lemjdoucího:  
"Nezlobte se, hledám vlakové 
nádraží."  
- "Nezlobím se, hledejte."  


