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Drazí mladí, 
oslovila mě 
v nedávné době 
kniha 
s působivým 
názvem Exotem 
na této zemi, 
kterou napsal 
salesiánský 
kněz Ladislav 
Heryán 
(mimochodem pochází z vesnice hned 
vedle Staré Vsi, z Petřvaldu u Nového 
Jičína). Zaujala mě možná proto, že se 
jako kněz někdy tím exotem taky cítím, 
možná proto, že linii celé knihy tvořila 
myšlenka Božího milosrdenství, které 
jsme prožívali intenzivně celý rok (tím, 
nemyslím, že s Božím milosrdenstvím je 
s uzavřením Brány konec :-) ). Co ale by-
lo pro mne na knize přitažlivé nejvíce - 
velmi jednoduše popisuje příběhy ze 
života tohoto kněze, jeho setkání 
s nejrůznějšími osobnostmi a propojení 
těchto životních okamžiků s texty Písma. 
(celkem slušná reklama na knihu, ne-
myslíš?) :-) 
 Jedna myšlenka mi utkvěla 
v paměti - ta, která se týká těch nejkrás-
nějších svátků, které se pomalu, ale jistě 
blíží, Vánoc. Bůh v osobně Ježíše Krista 
přináší člověku z nebe tady na zem ra-
dostnou zvěst - radostnou zvěst o Bohu, 
o člověku, o jejich vzájemném vztahu. Je 
to zpráva, která ale nemá jen tak zapad-
nout v zapomnění, podobně jako tisíce 

dalších, 
které den-
ně dostá-
váme. Má 
být záro-
veň VÝ-
ZVOU I 
PRO NÁS, 
VÝZVOU 
PRO TEBE 
- výzvou, 

abys i TY „vnesl kus nebe tady na zem“. 
Takhle cituje Ladislav Heryán ve své kni-
ze, o které píšu, známého zpěváka Bona 
z kapely U2.  
„Pomoci dostat větší kus nebe na zem“. 
Podle mne celkem dobrá myšlenka ne-
jen k Vánočním svátkům, ale i předse-
vzetí pro celý příští rok. Ať se Ti v tom 
s Boží pomocí a pomocí přátel, se který-
mi žiješ, daří.  
  

To Ti ze srdce přeje o. Jan a celý tým 

DSM a DCM.   
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Liturgický kalendář 

Listopad 2016 
1.12. 1. čtení: Iz 26,1-6 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27 
2.12. 1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
3.12. 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8 
4.12. 1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm: Žl 72(71) 2. čtení: Řím 15,4-9  
 Evangelium: Mt 3,1-12 
5.12. 1. čtení: Iz 35,1-10 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 5,17-26 
6.12. 1. čtení: Iz 40,1-11 Žalm: Žl 96 Evangelium: Mt 18,12-14 
7.12. 1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
8.12. 1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Žl 98(97) 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12  
 Evangelium: Lk 1,26-38 
9.12. 1. čtení: Iz 48,17-19 Žalm: Žl 1 Evangelium: Mt 11,16-19 
10.12. 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11 Žalm: Žl 80 Evangelium: Mt 17,10-13 
11.12. 1. čtení: Iz 35,1-6a.10 Žalm: Žl 146(145) 2. čtení: Jak 5,7-10  
 Evangelium: Mt 11,2-11 
12.12. 1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 21,23-27 
13.12. 1. čtení: Sof 3,1-2.9-13 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 21,28-32 
14.12. 1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 7,19-23 
15.12. 1. čtení: Iz 54,1-10 Žalm: Žl 30 Evangelium: Lk 7,24-30 
16.12. 1. čtení: Iz 56,1-3a.6-8 Žalm: Žl 67 Evangelium: Jan 5,33-36 
17.12. 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,1-17 
18.12. 1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 24(23) 2. čtení: Řím 1,1-7  
 Evangelium: Mt 1,18-24 
19.12. 1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Žl 71 Evangelium: Lk 1,5-25  
20.12. 1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 1,26-38 
21.12. 1. čtení: Pis 2,8-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 1,39-45 
22.12. 1. čtení: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Lk 1,46-56 
23.12. 1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Žl 25 Evangelium: Lk 1,57-66 
24.12. 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Žl 89 Evangelium: Lk 1,67-79 
25.12. 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Žl 96 2. čtení: Tit 2,11-14  
 Evangelium: Lk 2,1-14 
26.12. 1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Žl 31(30) Evangelium: Mt 10,17-22 
27.12. 1. čtení: 1Jan 1,1-4 Žalm: Žl 97(96) Evangelium: Jan 20,2-8 
28.12. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18 
29.12. 1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 2,22-35 
30.12. 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a Žalm: Žl 128(127) 2. čtení: Kol 3,12-21  
 Evangelium: Mt 2,13-15.19-23 
31.12. 1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 1,1-18 

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

Pomáhejme si stát se svatými  
Homilie papeže na slavnost Všech svatých, stadion v Malmö   

Slavíme dnes spolu s celou církví 
slavnost Všech svatých. Připomíná-
me si nejen ty, kdo byli v průběhu 
dějin svatořečeni, ale také mnohé 
naše bratry, kteří svůj život prožili v 
plnosti víry a lásky, jednoduše a ve 
skrytu. Mezi nimi jsou zajisté mnozí 
naši příbuzní, přátelé a známí. 

Slavíme tedy slavnost svatosti. Té 
svatosti, která se neprojevuje vždyc-
ky velkými skutky či mimořádnými 
úspěchy, ale dovede věrně a každo-
denně naplňovat nároky kladené 
křtem. Svatost tvořená láskou k Bohu 
a k bratřím. Láskou, která je věrná až 
k sebezapome-
nutí a cele se 
dává druhým, 
jako život 
oněch matek a 
otců, kteří se 
obětují pro své 
rodiny, a ačkoli 
to není vždy 
snadné, umějí 
se dobrovolně 
zříkat mnoha 
věcí a osob-

ních plánů či programů. 

Pokud je však něco, co svaté charak-
terizuje, pak to, že jsou oprav-
du šťastní. Objevili tajemství auten-
tického štěstí, které přebývá na dně 
duše a má svůj zdroj v Boží lásce. 
Proto jsou svatí nazýváni blahoslave-
nými. Blahoslavenství jsou jejich ces-
tou, cílem a vlastí. Blahoslavenství 
jsou cestou života, kterou nám uka-
zuje Pán, abychom mohli jít v Jeho 
stopách. V dnešním evangeliu jsme 
slyšeli Ježíše, jak je pronáší před vel-
kým zástupem na jedné hoře nedale-
ko Galilejského jezera. 
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Blahoslavenství jsou profilem Krista a tím 
i křesťana. Chtěl bych z nich zmínit jedno: 
„Blahoslavení tiší“. Ježíš říká sám o sobě: 
„Učte se ode mě, neboť jsem tichý a po-
korný srdcem“ (Mt 11,29). Toto je jeho 
duchovní portrét, který vyjevuje bohat-
ství Jeho lásky. Mírnost je způsob bytí a 
života, který nás přibližuje Ježíši a působí, 
že jsme jednotní a že ponecháváme stra-
nou vše, co nás dělí a staví proti sobě, a 
snažíme se stále novými způsoby postu-
povat cestou jednoty, jako to činili syno-
vé a dcery této země, kupříkladu nedáv-
no kanonizovaná Marie Elisabetta Hessel-
blad a svatá Brigita z Vadsteny, spolupa-
tronka Evropy. Obě se modlily a pracova-
ly, aby navázaly vztahy jednoty a spole-
čenství mezi křesťany. Je velice výmluv-
né, že právě zde, ve vaší zemi, charakteri-
zované soužitím velmi rozmanitého oby-
vatelstva, jsme si společně připomněli 
pětisté výročí Reformace. Svatí dosahují 
změn mírností srdce. Skrze mírnost chá-
peme Boží velikost a upřímně se klaníme 
Bohu; a je také postojem toho, kdo nemá 
co ztratit, protože jeho jediným bohat-
stvím je Bůh. 

Blahoslavenství jsou jakýmsi průkazem 
totožnosti křesťana, který jej identifikuje 
jako Ježíšova následovníka. Jsme povolá-
ni být blahoslavenými Ježíšovými násle-
dovníky a čelit bolestem a úzkostem naší 
doby v Ježíšově duchu a lásce. V tomto 
smyslu bychom mohli naznačit nové způ-
soby jejich prožívání v novém a stále ak-
tuálním duchu: blahoslavení, kdo s vírou 
snášejí příkoří, která jim působí druzí a ze 

srdce od-
pouštějí; bla-
hoslavení, 
kdo se dívají 
do očí ode-
psaným a 
marginalizo-
vaným a pro-
jevují jim svo-
ji blízkost; 
blahoslavení, kdo opatrují a chrání spo-
lečný domov; blahoslavení, kdo se zříkají 
vlastního blahobytu pro blaho druhých; 
blahoslavení, kdo se modlí a přičiňují o 
plné společenství mezi křesťany. Ti všich-
ni jsou nositeli Božího milosrdenství a 
jemnocitu a zajisté od Něho obdrží za-
slouženou odměnu. 

Drazí bratři a sestry, povolání ke svatosti 
je pro všechny a je zapotřebí přijmout jej 
v duchu víry od Pána. Svatí nás povzbuzu-
jí svým životem a přimlouvají se za nás u 
Boha, a my se navzájem potřebujeme, 
abychom se stali svatými. Pomáhejme si 
stát se svatými. Společně prosme o mi-
lost přijmout toto povolání s radostí a 
jednotně usilovat o jeho naplnění. Svěř-
me naší nebeské Matce, Královně všech 
svatých, svoje úmysly i dialog usilující o 
plné společenství všech křesťanů, ať se 
našemu úsilí dostane požehnání a dosáh-
neme svatosti v jednotě. 

 
Přeložil Milan Glaser 

Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/
clanek.php4?id=24652 

k 14 11. 2016 



Prosinec 2016 

http://dcm.doo.cz         6 

 Na konci krásného podzimního říjno-
vého měsíce probíhal na středisku pro mlá-
dež již tradiční Deskoherní víkend. V pátek 
28.10. se tedy na faře ve Staré Vsi sešlo 
kolem 15 větších i menších nadšenců des-
kových her. Už když jsme víkend připravo-
vali s kolegou týmákem Martym, nechtěli 
jsme, aby v něm byly jen deskové hry. 
Úvodní slovo do víkendu patřilo Otci Janovi, 
který se snažil najít různé podobnosti mezi 
hrou a našim životem. Dále byly 
v programu zařazeny hry na seznámení. 
Některé měly dokonce prvky deskových 
her, například Seznamka BANG! Hned po 
seznámení se s ostatními jsem poznala pro 
mě zcela novou hrou Times Up! A mohu ji 
jen doporučit, je to sranda a je to parádní 
hra pro spoustu lidí, takže se zapojí všichni. 
Určitě se nasmějete.  
Následovala chvíle ztišení v kapli na modlit-
bě, při které jsme se zamýšleli nad svými 
slabostmi. A pak je očišťovali vodou. Po 
modlitbě jsme ještě chvíli zpívali, než jsme 
se šli vrátit zpět k deskovkám. 
 Další den jsme opět začali 
s modlitbou a krátkým zamyšlením se nad 
Evangeliem. Dopolední program byl vypl-
něn přednáškou Jirky Vaňka, který nám 
trochu přiblížil věci týkající se deskových 
her, jako například základní dělení, ocenění 
her a také různé deskoherní kluby. Následo-
vala hra „Nasbírej co 
nejvíce útržků 
toaleťáku“. Po hře 
jsme se vrátili opět 
k deskovkám. Za 
celý víkend jsem si 
nezahrála snad ani 
jednu deskovku, co 

jsem znala. 
Zahrála jsem si např. Malého prince – skvě-
lá hra, kde si každý hráč tvoří svojí planetu 
a zaleží jen na něm, jaké věci (beránky, rů-
že, baobaby) si tam nasbírá podle určité 
logiky. Pak jsem ještě hrála hru Celestia. To 
byla taky super hra, kde putujeme lodí. 
Kapitáni lodě se mění a musíme proplout 
např. bouří apod... a cestou sbíráme body, 
dokud jich nemáme 50. 
 Hry mě bavily….hlavně když jsem je 
vyhrávala. ;) Odpoledne jsme zase trochu 
utekli od deskovek a byla hra s biblickými 
tématy, kdy účastníci spojovali různé biblic-
ké události s postavami nebo obdobím či 
symbolem. Během víkendu jsem se ještě 
seznámila s hrami jako např. Splendor nebo 
Krycí jména. Víkend byl velice zábavný i pro 
mě jako organizátora, ale nejvíce se mi líbi-
lo, že jsme nechtěli spolu jen hrát, ale i se 
modlit a tvořit společenství. Což bylo pěkně 
vidět po sobotní večerní modlitbě, měli 
jsme rozehranou hru a skoro jakoby jsme 

na ni zapomněli a zůstali 
tak ještě tři čtvrtě hodiny 
v kapli a zpívali písničky po 
nešporách. Konec konců 
modlitba jasně vítězí nad 
zábavou a deskovkami. 

Jana Peterková 

MODLITBA jasně vítězí nad zábavou a deskovkami 
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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). 

Benediktínský kříž 
Benediktinský kříž  je  ozdobný řecký kříž 
umístěný v oválu. Kříž obsahuje Benediktovo 
zažehnávání.  
 
Mezi rameny kříže jsou písmena: C S P B - 
Crux Sancti Patris Benedicti, tj. kříž Sv. otce 
Benedikta. Na svislém břevnu kříže jsou pís-
mena C S S M L = Crux Sancta Sit Mihi Lux -  
Kříž svatý ať je mým světlem, a na příčném 
břevnu jsou písmena N D S M D = Non Draco 
Sit Mihi Dux -  drak (ďábel) ať mi není vůd-
cem. 
 
Nahoře uprostřed se někdy nachází slovo 
PAX (tj. pokoj), nebo IHS = Iesus Hominum 
Salvator (tj. Ježíš Spasitel člověka) 
 

Na oválném pásu je dále umístěno 14 pís-
men: V R S N S M V = Vade Retro Satana 
Numquam Suade Mihi Vana - Odstup Sata-
ne, už mně nikdy nesváděj,  
S M Q L I V B = Sunt Mala Quae Libas Ipse 
Venena Bibas - tvé sliby jsou jen klam, svůj 
jed si vypij sám. 
 
(převzato z 
www.vira.cz, 
redakčně zkráce-
no) 

Co přiměje téměř dva miliony mladých lidí, aby našetřili dost pe-
něz, zabalili krosny, opustili své domovy a vydali se na cestu, 
mnohdy tisíce kilometrů dlouhou? 
Kniha plná vzpomínek na neopakovatelné zážitky, svědectví 
v Českém národním centru, příběhy českých účastníků, promluvy 
otců biskupů, svědectví při vigilii, promluvy papeže i česká křížo-
vá cesta vybraná z básní Jana Zahradníčka. 
To vše bude k dispozici na Diecézních centrech pro mládež za zvýhodněnou cenu , 
nebo v nakladatelství Paulínky. 

Kniha: Milosrdní dojdou milosrdenství 

https://krakov2016.signaly.cz/1610/kniha-milosrdni-dojdou-milosrdenstvi
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 V pátek v 19 hodin mě můj táta vylo-
žil před farou ve Staré vsi a já se vrhla do 
poznávání nepoznaného. Zjistila jsem totiž, 
že neznám nikoho z ostatních účastníků 
jménem, leda od vidění. Bariéry byly však 
brzy proraženy a já zjistila, že všichni účast-
níci jsou velice srdeční a milí lidé. 
 Páteční program byl spíše seznamo-

vací, ale o nic méně zábavný než v dalších 
dnech. Hráli jsme také hru, která byla psy-
chologická tím, že jsme měli vybrat ze skupi-
ny pěti lidí jen jednoho, kterému dáme lék 
na aids a zachráníme mu život. Názory byly 

odlišné, ale nic nebylo správně ani špatně.  
 V sobotu jsme byli vede- ni paní 
psycholožkou a procvičili jsme 
svou empatii, zažili 
jsme, co je to být 
veden a 
vést, 

za-
kusili 

jsme pocity 
spojené 

s ignorováním a také 
jsme hráli hru se zavázanýma 
očima, která byla náročná svou jed-
notvárností.  Po obědě jsme měli 
nejvíce psycho hru, která byla také 
docela zážitek. Rozdělili jsme se na 
dva týmy a zase jsme měli zavázané 

oči, krom kapitánů týmů. Hra obnášela cho-
zení poslepu v nepřehledném, blátivém te-
rénu, po poli, přes řeku, s nosítky a 
s pneumatikou traktoru. Kdybychom neměli 
tak skvělé kapitány a týmového ducha, nikdy 
bychom nedošli do konce. Večer byl zakon-
čen modlitbou na faře a poté jsme hráli stol-
ní hry. 
 Neděle obnášela další mši, a už jsme 

spíše balili, hodnotili, co jsme se naučili a co 

jsme zažili. Po obědě jsme se rozloučili a 

odjeli jsme domů. Na tento víkend nikdy 

nezapomenu. Byl velice emotivní a myslím, 

že jsem si sáhla na dno svých možností. I 

přesto bych jela znova. 

Michaela Žvaková 

Psychovíkend  
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Animátoři III. + IV.   
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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 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. 

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 poznat sobě podobné a zahrát si hry, zakusit společenství a také 
samozřejmě modlitbu. 

Adventní noční bdění  16. –18. 12.  Stará Ves n/O. 
Těsně před příchodem Vánoc budete moci s námi dopilovat poslední 

přípravu na tento významný den. Pojďte se zamyslet nad všemi aspekty 
adventu a toho co jsme v něm prožívali. 

Silvestr na středisku  30. 12. - 1. 1. 2017  Stará Ves n/O. 
Silvestr s lidmi, kteří jej přijeli prožít na středisko je vždy výjimečný. Při-
hlaste se a zakuste chvíle modlitby, výletů, scének a her. To vše bude 
ještě podníceno atmosférou Staré Vsi. 

XI. Střediskový ples  7. 1. 2017   Stará Ves n/O. 
Již tradiční ples  v ZŠ Stará Ves, kde tradičně proběhne scénka, tombola i 
skvělá nálada. S možností přespat do dalšího dne. Neváhejte a pojďte se 
pozdravit s příteli při vašich tanečních kreacích. 
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Keep smiling 
"Maminko, mně se do té školy nechce. Děvčata 
ze mě mají srandu, kluci mi podráží nohy, učitelé 
mě nemají rádi, já tam nepůjdu!" 
  "Musíš, jednou jsi tam ředitel..." 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: 
"Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" 
"To jsou velice moudří ptáci. Když začne škola, 
odletí do teplých krajin."  

Baví se dva kapři a jeden se ptá druhého: "Věříš na život po Vánocích?" 

Tři základní nepsaná pravidla:  
1.  
2. 
3.  

Žena si koupila los: „Jestli vyhraji, koupím si no-
vé šaty na dovolenou," pravila. „A jestli nevy-
hraješ?" zeptal se muž. „Tak je koupíš ty."  

Opilec se připotácí do koste-
la, zapadne do zpovědnice a 
mlčí. Zmatený kněz zakašle, 
aby upoutal jeho pozornost, 
ale muž stále nic neříká. 
Kněz tedy zaťuká na přepáž-
ku, doufá, že se hříšník ko-
nečně rozhovoří.. Z druhé 
strany se ozve: „Boucháš 
zbytečně kámo, tady taky 
není toaleťák.“  

V tunelu Blanka byli objeveni 
blaničtí rytíři.  
Podle jejich vyjádření bude 
tunel otevřen "Až bude čes-
kému národu nejhůře"  

„Takže vám utekl slon,“ zapisuje si policista v zoo 
do protokolu. Pak se podívá tázavě na ředitele:  
„A má nějaké zvláštní znamení?“  


