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Drazí mladí, 
jsem rád, že po prázdninách opět skrze 
úvodník vás mohu pozdravit ze Staré Vsi. 
Na našem, ale především vašem středisku 
pro mládež, se už rozběhly adaptační kurzy 
církevních škol diecéze a tento víkend 
se  poprvé setkáme s početnou skupinou 
nových adeptů animátorského kurzu. Ale 
co jsem moc rád, že do nového školního 
roku a těchto i jiných aktivit vcházím opět 
s plně obsazeným týmem, bez kterého 
by středisko jen stěží fungovalo. 

Našli se opět dva mladí lidé, které tato prá-
ce, ale i poslání, lákalo a cítili aspoň trochu, 
že by mohli nějaký čas tímto způsobem 
sloužit. Proto bych rád přivítal Aničku Nizio-
lovou z Dolní Lhoty u Ostravy a Pepíka Glo-
gara z Hůrky u Nového Jičína. Samozřejmě 
nesmím zapomenout na naše DCM, které 
nám „kryje záda“ na biskupství a kde Jordy-
ho vystřídal Vojta Změlík, a také životní 
„proměnu“ jáhna Václava na kněze. Moc 
všem přeji, aby z toho kroku, který jistě 
pořádně zvažovali i konzultovali s našim 
Pánem, nelitovali. Podle mého každý mladý 
člověk, který se snaží o vztah s Bohem 
a nebojí se práce s mladými, má co přinést 

a DSM „tím svým“ obohatit. A že si každý 
uvědomuje i své nedostatky? Možná to 
je pro danou službu dobře a bude o to více 
spoléhat, že Bůh doplní to, na co my nemá-
me.  

Na závěr pak nemůžu opomenout a nezmí-
nit podporu biskupství a hlavně našich bis-
kupů Františka Václava a Martina, kterou 
od začátku práce na DSM cítím. Za ni jsem 
moc vděčný a chci za ni poděkovat. Děcka, 
fakt vás tam „ti chlapi nahoře“ mají rádi J.  

Moc se těším na celý rok a na jakékoliv se-
tkání. Ať se vám daří nejen ze startu, ale 
po celý školní rok. 

Žehná a modlí se za vás o. Jan +  

Úvodní slovo ředitele DCM a DSM 
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Liturgické texty na říjen 2018 

1.10. 1. čtení: Job 1,6-22; Žalm: Zl 17; Evangelium: Lk 9,46-50 
2.10. 1. čtení: Ex 23,20-23a; Žalm: Zl 91; Evangelium: Mt 18,1-5.10 
3.10. 1. čtení: Job 9,1-12.14-16; Žalm: Zl 88; Evangelium: Lk 9,57-62 
4.10. 1. čtení: Job 19,21-27; Žalm: Zl 27; Evangelium: Lk 10,1-12 
5.10. 1. čtení: Job 38,1.12-21;40,3-5; Žalm: Zl 139; Evangelium: Lk 10,13-16 
6.10. 1. čtení: Job 42,1-3.5-6.12-16; Žalm: Zl 119; Evangelium: Lk 10,17-24 
7.10. 1. čtení: Gn 2,18-24; Žalm: Zl 128(127); 2. čtení: Zid 2,9-11; Evangelium: Mk 10,2-16 
8.10. 1. čtení: Gal 1,6-12; Žalm: Zl 111; Evangelium: Lk 10,25-37 
9.10. 1. čtení: Gal 1,13-24; Žalm: Zl 139; Evangelium: Lk 10,38-42 
10.10. 1. čtení: Gal 2,1-2.7-14; Žalm: Zl 117; Evangelium: Lk 11,1-4 
11.10. 1. čtení: Gal 3,1-5; Žalm: Lk 1; Evangelium: Lk 11,5-13 
12.10. 1. čtení: Gal 3,7-14; Žalm: Zl 111; Evangelium: Lk 11,15-26 
13.10. 1. čtení: Gal 3,22-29; Žalm: Zl 105; Evangelium: Lk 11,27-28 
14.10. 1. čtení: Mdr 7,7-11; Žalm: Zl 90(89); 2. čtení: Zid 4,12-13; Evangelium: Mk 10,17-30 
15.10. 1. čtení: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Žalm: Zl 113; Evangelium: Lk 11,29-32 
16.10. 1. čtení: Gal 5,1-6; Žalm: Zl 119; Evangelium: Lk 11,37-41 
17.10. 1. čtení: Gal 5,18-25; Žalm: Zl 1; Evangelium: Lk 11,42-46 
18.10. 1. čtení: 2Tim 4,9-17b; Žalm: Zl 145(144); Evangelium: Lk 10,1-9 
19.10. 1. čtení: Ef 1,11-14; Žalm: Zl 33; Evangelium: Lk 12,1-7 
20.10. 1. čtení: Ef 1,15-23; Žalm: Zl 8; Evangelium: Lk 12,8-12 
21.10. 1. čtení: Iz 53,10-11; Žalm: Zl 33(32); 2. čtení: Zid 4,14-16; Evangelium: Mk 10,35-45 
22.10. 1. čtení: Ef 2,1-10; Žalm: Zl 100; Evangelium: Lk 12,13-21 
23.10. 1. čtení: Ef 2,12-22; Žalm: Zl 85; Evangelium: Lk 12,35-38 
24.10. 1. čtení: Ef 3,2-12; Žalm: Iz 12; Evangelium: Lk 12,39-48 
25.10. 1. čtení: Ef 3,14-21; Žalm: Zl 33; Evangelium: Lk 12,49-53 
26.10. 1. čtení: Ef 4,1-6; Žalm: Zl 24; Evangelium: Lk 12,54-59 
27.10. 1. čtení: Ef 4,7-16; Žalm: Zl 122; Evangelium: Lk 13,1-9 
28.10. 1. čtení: Jer 31,7-9; Žalm: Zl 126(125); 2. čtení: Zid 5,1-6; Evangelium: Mk 10,46-52 
29.10. 1. čtení: Ef 4,32-5,8; Žalm: Zl 1; Evangelium: Lk 13,10-17 
30.10. 1. čtení: Ef 5,21-33; Žalm: Zl 128; Evangelium: Lk 13,18-21 
31.10. 1. čtení: Ef 6,1-9; Žalm: Zl 145; Evangelium: Lk 13,22-30 

Společenství 
Máte možnost využít týmu ze Vsi a 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).  
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PROMLUVA SV. OTCE... 

Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru 
Promluva papeže na modlitební vigilii s mládeží Itálie 

Circo Massimo – Řím, 11. 8. 2018 

Drazí mladí, děkuji vám za toto mod-
litební setkání před nadcházející bis-
kupskou synodou. Děkuji vám také 
proto, že jste se sem vydali jako 
poutníci spolu se svými biskupy 
a kněžími po cestách a stezkách Itálie 
lemovaných poklady kultury a víry, 
jež vám zanechali vaši otcové. Prošli 
jste místy, kde žijí a pracují lidé plní 
vitality i poznamenaní únavou, měs-
ty, obcemi i zapadlými osadami. Dou-
fám, že jste se zhluboka nadechli 
radostí i obtíží, života i víry italského 
lidu. 

V evangeliu, které jsme slyšeli (srov. Jan 20,1-8), nám Jan přibližuje ono netušené jitro, které 
navždy změnilo dějiny lidstva. Za úsvitu prvního dne po sobotě se všichni z okolí Ježíšova 
hrobu dali do běhu. Marie Magdalská běží uvědomit učedníky; Petr a Jan se rozběhnou 
ke  hrobu... Všichni běží, všichni naléhavě cítí, že je třeba běžet: nelze ztrácet čas, je třeba 
si pospíšit... Jako to učinila Maria, která jakmile počala Ježíše, odešla na pomoc Alžbětě. 

Máme mnoho důvodů, proč se dát do běhu. Často je to jen spousta věcí, které je třeba udě-
lat, a nikdy není dost času. Jindy pospícháme, protože nás táhne něco nového, krásné-
ho  zajímavého. Někdy se naopak běží proto, aby se uniklo nějaké hrozbě, nějakému nebez-
pečí... 

Ježíšovi učedníci běží, protože dostali zprávu, že z hrobu zmizelo Ježíšovo tělo. Srdce Marie 
Magdalské, Šimona Petra a Jana jsou roznícena láskou a jejich tep bláznivě stoupá po odml-
ce, která sugerovala konec. Nejspíš v nich rozněcuje naděje, že znovu uzří Pánovu tvář! Jako 
onen první den, kdy jim slíbil: „Pojďte a uvidíte“ (Jan 1,39). Jan běží rychleji určitě proto, 
že je mladší, ale také proto, že nepřestal doufat po té, co vlastníma očima viděl Ježíše umírat 
na kříži, kde stál blízko Marie - Matky - a „nakazil se“ její vírou. Když cítíme, že se naše víra 
stává vlažnou, jděme k Marii, která nás naučí, dá pochopit a pocítit víru. 

Od toho rána, drazí mladí, nejsou dějiny stejné. Toto jitro změnilo dějiny. Moment, kdy 
se  dálo, že triumfuje smrt, ve skutečnosti zjevuje její porážku. Ani onen těžký kámen, přiva-
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lený ke hrobu, nemohl odolat. A od onohu úsvitu první ho dne po sobotě může všude, kde 
je život deptán, všude, kde vládne násilí, válka, bída a kde je člověk ponižován a pošlapáván 
– všude může znovu vzplát naděje života. 

Drazí přátelé, vydali jste se na cestu a přišli jste na tuto schůzku. A nyní je mou radostí cítit, 
že vaše srdce bijí láskou k Ježíši jako srdce Marie Magdalské, Petra a Jana. A poněvadž jste 
mladí, jsem já šťastný jako Petr, když vidím vás, že - jako Jan - běžíte rychleji hnáni te-
pem  svého srdce, které vnímá hlas Ducha oduševňujícího vaše sny. Proto vám říkám: nespo-
kojte se s obezřetným krokem těch, kteří se stavějí na konec řady. Je zapotřebí odvahy, ris-
kovat skok vpřed, směle a bez váhání se jako Ježíš vrhnout do uskutečňování Božího králov-
ství a přičinit se o bratrštější lidstvo. 

Budu šťastný, když uvidím, že běžíte zdatněji než ti pomalejší a bázlivější, a jste přitahováni 
onou tolik milovanou Tváří, kterou adorujeme v eucharistii a rozpoznáváme v těle trpícího 
bratra. Kéž vás v tomto běhu vpřed pobízí Duch svatý. Církev potřebuje váš rozlet, vaše intui-
ce, vaši víru. A když doběhnete tam, kam jsme my ještě nedošli, mějte trpělivost čekat 
na nás, jako čekal před prázdným hrobem Jan na Petra. V těchto dnech jste společným puto-
váním zakusili, kolik námahy stojí přijímat bratry a sestry, jež jsou mi po boku, ale také kolik 
radosti mi může dát jejich přítomnost, přijmu-li je do svého života bez předsudků a přívětivě. 
Putování o samotě vám umožní ode všeho se oprostit, avšak společná pouť z nás činí lid, Boží 
lid a dává bezpečí, bezpečí přináležitosti k Božímu lidu... S Božím lidem se cítíš jistý, máš 
identitu. Jedno africké přísloví praví: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, jdi 
s někým.“ 

Evangelium říká, že Petr vstoupil 
do  robu jako první a uviděl pruhy 
plátna a roušku složenou na jiném 
místě. Potom vstoupil také druhý 
učedník, který „viděl a uvěřil“ (v.8). 
Tato dvojice sloves je velice význam-
ná: vidět a věřit. Celým Janovým 
evangeliem se vine vyprávění o učed-
nících, kteří uviděli znamení, jež vyko-
nal Ježíš, a uvěřili v Něho. O jaká zna-
mení jde? O vodu proměněnou 
ve víno ke svatbě, o uzdravení několi-
ka nemocných, o člověka od narození 

nevidomého, jemuž byl vrácen zrak, o velký zástup lidí nasycených pěti chleby a dvěma ryba-
mi, o vzkříšení přítele Lazara čtyři dny po jeho smrti. Ve všech těchto znameních se zjevuje 
neviditelná tvář Boha. 

Není to vznešená božská dokonalost, kterou znázorňují a vyzařují Ježíšova znamení, ný-
brž  příběh lidské křehkosti, která se setkává s Milostí, jež pozvedá. Raněné lidství je uzdrave-



Říjen - 2018 

dcm.doo.cz         6 

no na setkání s Ním; padlý člověk, jenž nachází podanou ruku, které se může chytit; rozpači-
tost poražených, kteří objevují naději vykoupení. A Jan, vstupující do Ježíšova hrobu, 
si ve tvých očích i srdci nese znamení, která vykonal Ježíš, jenž se pohroužil do lidského dra-
matu, aby pozvedal. Ježíš Kristus, drazí mladí, není hrdinou, který je imunní proti smrtí, nýbrž 
Tím, který ji odevzdáním svého života proměňuje. Ono pečlivě vypnuté plátno říká, že už 
ho nebude  potřebovat: smrt už nad Ním nemá žádnou moc. 

Drazí mladí, je možné potkat Život v místech, kde vládne smrt? Ano, lze. Chtělo by se odpo-
vědět, že ne, lépe se jim vyhnout a držet se jich zdaleka. A přece právě toto je revoluční no-
vost evangelia, že totiž prázdný Kristův hrob se stává tím posledním znamením, které vyzařu-
je definitivní vítězství Života. A proto nemáme strach. Nevyhýbáme se místům utrpení, po-
rážky a smrti. Bůh nám dal větší moc než všechny nespravedlnosti a slabosti dějin, větší než 
náš hřích: Ježíš přemohl smrt a dal za nás svůj život. A posílá nás, abychom hlásali svým brat-
řím, že vstal z mrtvých, je Pán a dává nám svého Ducha, abychom spolu s Ním rozsévali Boží 
království. Ono velikonoční ráno změnilo dějiny: odvahu! 

Kolik hrobů dnes čeká na naši návštěvu! Kolik raněných lidí, včetně mladých nosí svoje utrpe-
ní jako zapečetěný balvan. Mocí Ducha a Ježíšova Slova můžeme tyto balvany odvalit a ne-
chat vstoupit do temných roklin paprsky světla. 

(…) 

Přeložil Milan Glaser 

(převzato z www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28074) 

Setkání zástupců za děkanáty ve Staré Vsi 
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Na závěr prvního animátorského roku 
jsme pořádali v rámci praxe tábor 
pro kluky a holky s tématem Letecký 
tábor (sedm divů světa). Děti za dopro-
vodu dvou letců cestovaly po celém 
světě a objevovaly každý den jiný div 
světa. Na cestě do Tádž Mahal jsme 
vyrobili to, co každý správný letec po-
třebuje – letadlo a vlajku. Nesměl nám 
chybět ani cestovní pas s razítky míst, 
které jsme navštívili. V římském koloseu  

 
jsme zhlédli zápas gladiátora s medvědem. Cestou do skalního 
města Petry jsme hledali stopy po záhadně zmizelé letkyni 
Amelii Earhartové a navštívili letiště v Mošnově. Socha Krista 
Spasitele je jen kousek od Ria de Janeira, proto jsme si nemohli 
nechat ujít pravý brazilský karneval. V noci před odletem 
k dalšímu divu světa jsme s hrůzou zjistili, že nám byla ukrade-
na naše letadla, tak jsme se vydali na záchrannou výpravu. Do-
morodci nám nakonec naše letadla vrátili za „něco z naší ruky“. 
K našemu ulehčení jim stačil kousek provázku. V Číně jsme 
si postavili vlastní zdi a naše dobrodružství skončilo v Machu 
Picchu a Chichén Itzá, kde jsme luštili písmo Mayů a vytvářeli 
mozaiky. Nesměly chybět ani společné mše, modlitby a kate-
cheze. Domů jsme odjížděli se spoustou zážitků a hezkých 
vzpomínek. 

Tábor pro kluky a holky 
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23. 7. 2018 nastalo jitro a my, animátoři I, 
jsme se vydali na animátorskou praxi do Mo-
ravského Berouna. Je pravda, že Moravský 
Beroun není pohraničí, ale některé z jeho 
vlastností má. Za cíl jsme měli pomoc ve far-
nosti a evangelizaci. Náplní prvního dne 
(po uvítání a výborném obědě) byla práce. 
Užívali jsme si práci v oknech, na zahradě, 
nebo u dřeva. Na programu nechyběla ani 
mše svatá. Nastal večer a my jsme oslavili 
kulaté narozeniny bohoslovce, který s námi 
byl. Nastalo jitro, den druhý. Program dne: 
práce. Opět jsme se opalovaly s hadrama 
v ruce v oknech, kluci s třískama v rukách 
i očích skládali dřevo a zbytek lidí pod taktov-
kou architekta Vaška stavěl zídku. Mši jsme 
ten den slavili na Libavě v kostele sv. Anny 
a Jakuba. Byl večer, bylo jitro, den třetí. Opět 
abychom se nenudili, něco jsme udělali 
na zahradě, či na kostele. Nechci strašit, celý 
týden nebyl o práci J. Odpoledne jsme 
se vydali do místní léčebny dlouhodobě ne-
mocných. Vrátili jsme se velice nadšení a plní 
zážitků ze setkání se staršími lidmi. Byl večer, 
bylo jitro, den čtvrtý. V tento den nás čekal 

výlet na kolech. První dva kilometry byly roz-
řazovací. Jeli jsme po fakt dobrých kopcích 
a bohužel nám dva lidé odpadli. Dojeli jsme 
na skálu Malý Rabštýn, kde jsme měli mši. 
Bylo to úžasné, slavit nejkrásnější modlitbu 
v nádherném Božím díle. Cestou zpátky jsme 
se pěkně zpotili, ale o to to bylo zážitkově 
lepší. Šlapali jsme po dešti hodně, hodně 
prudký kopec a totéž jsme pak brzdili dolů. 
Třešinkou na dortu bylo pro nás brodění ře-
ky. Byl večer, bylo jitro, den pátý. Opět jsme 
pomáhali na zkrášlení farnosti třeba natírá-
ním vitráže na kostele. Měli jsme samozřej-
mě mši a ještě jsem se nezmínila, že každý 
den jsme měli katechezi, kterou jsme si větši-
nou po dvojičkách připravili. Byl večer, bylo 
jitro, den šestý. Kromě toho, že jsme něco 
málo pracovali, tak jsme se dopoledne chys-
tali na odpoledne. Připravili jsme si soutěže 
pro děti. Bylo to super a dětem se to určitě 
líbilo. Byl večer a my jsme zpívali… Bylo jitro, 
den sedmý, den poslední. Čekal nás už akorát 
úklid, min. dvě mše, oběd a odjezd domů. 
Obrovské díky určitě za nás všechny patří 
Vaškovi, Bety a otci Jiřímu. Řekla bych, že to 
bylo výborné i náročné a moc pěkné na ně-
kom vidět povzbuzení ve víře i kvůli nám. 

Veronika 

Evangelizace v pohraničí 
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Tábor pro teenagery 
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Děkuj, vítej, vzpomínej 
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Na co se můžete těšit? 

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 21. - 23. 9. Stará Ves n. O. 
První víkend letošního ročníku Animátorského kurzu. 

Animátoři II 5. - 7. 10. Stará Ves n. O. 
První říjnový víkend se poprvé v letošním školním roce sejdou animátoři dvojky. 

Animák 12. - 14. 10. Stará Ves n. O. 
Ještě nemáš věk na Animátorský kurz, ale chtěl bys zakusit jeho atmosféru? Pak přijeď na 
Animák. Pro všechny od 13 do 16 let. Přihlašování na dcm.doo.cz. 

Večer mladých 24. 10. Sál biskupství, Ostrava 

Deskoherní víkend 26. - 29. 10. Stará Ves n. O. 
Nechceš trávit prázdniny doma? Pak přijeď do Staré Vsi na prodloužený víkend plný (nejen) 
deskových her. Přihlašování na dcm.doo.cz. 



Keep smiling 
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Mladý businessman se první den nastěhuje 
do nových prostor a zahajuje činnost. Pár minut 
po deváté někdo zaklepe a vejde do kanceláře. 
Mladík si říká, že by nemělo jít poznat, 
že je to jeho první zákazník, tak vezme do ruky 
telefon a předstírá obchodní jednání. Háže velký-
mi čísly a termíny. Když má pocit, že nechal zá-
kazníka čekat dost dlouho na to, aby udělal do-
jem, rychle hovor ukončí a říká: „Dobrý den pa-
ne, můžu pro vás něco udělat?“ „Jasně. Když 
dovolíte, jdu zapojit telefon.“ 

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi 
a vidí muže, který nic nedělá a jen se opírá o zeď a kouká. Říká si, že ukáže ostatním názor-
ně, jak naloží s takovými, kteří se flákají. Jde k tomu muži a nahlas a důrazně se ho ptá: 
„Jaký máš plat?“ Muž trochu nechápavě odpoví: „22 000, proč?“ Šéf vytáhne z peněženy 
11 000, podá je tomu muži a zařve: „Tady máš dvoutýdenní výplatu a teď vypadni a už 
se tady neukazuj.“ Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že ostatním ukázal, 
jak nestrpí ve firmě flákače. „Může mi někdo říct, co tady ten lenoch vlastně dělal?“, ptá 
se ostatních. A jeden zaměstnanec s klidem odpoví: „Dovezl nám pizzu.“ 

Na počátku Bůh, stvořil nebe a zemi. 
Všechno ostatní už bylo vyrobeno v Číně.  

Vodácké zpravodajství: "Všechny české řeky 
jsou sjízdné. Doporučujeme Range Rover, Jeep, 
či jiné SUV, s výjimkou Labe, kde stačí Felicie." 

Prvňáček byl včera první den 
ve škole. Dnes ráno ho matka budí:  
"Petře, vstávej, musíš jít do školy!"  
"Cože? Ještě jednou?"  


