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Úvodní slovo ředitele DCM a DSM
Drazí mladí,
opět vás všechny srdečně zdravím. Máme
za sebou další měsíc a musím říct, že byl na
DSM velmi bohatý na nová setkání. Myslím
tím na prvním místě nový ročník Animátorského kurzu, kde jsme po delší době museli
z kapacitních důvodů bohužel pár lidí odmítnout, ale kde se zároveň sešla moc
hezká parta lidí, kteří se už v mnoha případech znali z dřívějších táborů, nebo akce
Animáku. Moc všem těmto mladým přeji,
aby pro ně kurz byl obohacením pro jejich
život a také pro jejich službu ve farnosti, což
je taky primárním účelem Animátorského
kurzu.

času,
který
mají
k tomu, aby si na ně
odpovídali. To všechno
je navíc obohaceno
o společenství dalších
párů i společnou modlitbu, což už v součtu
není rozhodně málo.
Když se k tomu připočtou roční animátoři, Animák, adaptační kurzy nebo duchovní
obnovy z církevních škol v naší diecézi, byly
první dva měsíce opravdu pestré. Netoužím
po tom, abychom v týmu byli strhaní, ale
abychom žili pestrý život. A raději ať je aktivit více - aspoň není čas na „kraviny“ :-).
Moc vám přeji, abyste taky měli život naplněný smysluplnými věcmi, dobrými lidmi
a vším, za čím nějak budete cítit: „Tohle mi
Bůh nabídnul, a já to využil.“
Požehnaný podzimní čas, držte se.
o. Jan+

Obsah listopadového čísla
Podobný problém s kapacitou jsme měli
i v kurzu Školy partnerství, který pořádáme
ve spolupráci s Centrem pro rodinu naší
diecéze. Nakonec se počet ustálil na 15
párech, které touží investovat maximum do
svého vzájemného vztahu. A po pár letech,
které tady na DSM jsem, si osobně myslím,
že jde o velmi hutnou přípravu – nejen co
se týče přednášek, ale hlavně otázek, které
přednášející mladým párům nastolí a taky
dcm.doo.cz
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Liturgické texty na listopad 2018
1.11. 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 ; Žalm: Zl 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: Rim 8,14-23; Evangelium: Mt 25,31-46
3.11. 1. čtení: Flp 1,18b-26; Žalm: Zl 42; Evangelium: Lk 14,1.7-11
4.11. 1. čtení: Dt 6,2-6; Žalm: Zl 18(17); 2. čtení: Zid 7,23-28; Evangelium: Mk 12,28b-34
5.11. 1. čtení: Flp 2,1-4; Žalm: Zl 131; Evangelium: Lk 14,12-14
6.11. 1. čtení: Flp 2,5-11; Žalm: Zl 22; Evangelium: Lk 14,15-24
7.11. 1. čtení: Flp 2,12-18; Žalm: Zl 27; Evangelium: Lk 14,25-33
8.11. 1. čtení: Flp 3,3-8a; Žalm: Zl 105; Evangelium: Lk 15,1-10
9.11. 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12; Žalm: Zl 46(45); 2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17;
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11. 1. čtení: Flp 4,10-19; Žalm: Zl 112; Evangelium: Lk 16,9-15
11.11. 1. čtení: 1Kral 17,10-16; Žalm: Zl 146(145); 2. čtení: Zid 9,24-28;
Evangelium: Mk 12,38-44
12.11. 1. čtení: Tit 1,1-9; Žalm: Zl 24; Evangelium: Lk 17,1-6
13.11. 1. čtení: Kol 3,12-17; Žalm: Zl 103; Evangelium: Mt 25,31-46
14.11. 1. čtení: Tit 3,1-7; Žalm: Zl 23; Evangelium: Lk 17,11-19
15.11. 1. čtení: Flm 7-20; Žalm: Zl 146; Evangelium: Lk 17,20-25
16.11. 1. čtení: 2Jan 4-9; Žalm: Zl 119; Evangelium: Lk 17,26-37
17.11. 1. čtení: 3Jan 5-8; Žalm: Zl 112; Evangelium: Lk 18,1-8
18.11. 1. čtení: Dan 12,1-3; Žalm: Zl 16(15); 2. čtení: Zid 10,11-14.18;
Evangelium: Mk 13,24-32
19.11. 1. čtení: Zj 1,1-4;2,1-5a; Žalm: Zl 1; Evangelium: Lk 18,35-43
20.11. 1. čtení: Zj 3,1-6.14-22; Žalm: Zl 15; Evangelium: Lk 19,1-10
21.11. 1. čtení: Zj 4,1-11; Žalm: Zl 150; Evangelium: Lk 19,11-28
22.11. 1. čtení: Zj 5,1-10; Žalm: Zl 149; Evangelium: Lk 19,41-44
23.11. 1. čtení: Zj 10,8-11; Žalm: Zl 119; Evangelium: Lk 19,45-48
24.11. 1. čtení: Zj 11,4-12; Žalm: Zl 144; Evangelium: Lk 20,27-40
25.11. 1. čtení: Dan 7,13-14; Žalm: Zl 93(92); 2. čtení: Zj 1,5-8; Evangelium: Jan 18,33b-37
26.11. 1. čtení: Zj 14,1-3.4b-5; Žalm: Zl 24; Evangelium: Lk 21,1-4
27.11. 1. čtení: Zj 14,14-20; Žalm: Zl 96; Evangelium: Lk 21,5-11
28.11. 1. čtení: Zj 15,1-4; Žalm: Zl 98; Evangelium: Lk 21,12-19
29.11. 1. čtení: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Žalm: Zl 100; Evangelium: Lk 21,20-28
30.11. 1. čtení: Rim 10,9-18; Žalm: Zl 19(18); Evangelium: Mt 4,18-22

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).
dcm.doo.cz
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PROMLUVA SV. OTCE...

Pravá moc slouží, jinak je sobectvím
Setkání papeže se mládeží a synodními otci v rámci Synody o mládeži
aula Pavla VI.—Řím, 6. 10. 2018
Tady mám text s vašimi
otázkami.
Odpovědí
na ně synodní otcové
(smích). Kdybych totiž
odpověděl já, pak bych
anuloval synodu! Odpovědi mají vzejít ode
všech, z naší reflexe,
z naší diskuse a především to mají být odpovědi nebojácné. Já se
ve vztahu ke všem
těmto otázkám omezím v tom, co řeknu, jen na pár věcí, nějaký ten princip.
Vy, mladí, kteří jste mluvili a podali svá svědectví, jste ukázali cestu. To je moje první odpověď. Jděte svojí cestou. Buďte putující mládeží, která hledí k horizontům, nikoli do zrcadla.
Stále se dívejte vpřed, buďte na cestě, neseďte na pohovce. Často mne napadá, abych řekl,
že sedí-li chlapec či dívka na pohovce, je ve 24 letech v důchodu, a to je nepěkné! Vy jste
řekli správně, že nalézt sebe sama neumožní zrcadlo, je třeba vidět se, jaký jsem. Nalézt sebe
prokazováním a hledáním dobra, pravdy, krásy. Tam najdu sám sebe.
Potom mne zde oslovilo to poslední, co zde bylo řečeno. To bylo silné, ale pravdivé. Kdo
to řekl? Ty (ukazuje na jednoho mladíka). To bylo silné. Důslednost! Důslednost života. Jít
cestou důsledného života. Vidíte-li nedůslednou církev, která ti čte blahoslavenství a potom
upadá do toho nejvíce knížecího a skandálního klerikalismu, (aplausy) chápu, chápu... Jsi-li
křesťan, chop se blahoslavenství a uskutečňuj je. Jsi-li muž nebo žena, kteří předali život; jsili řeholnice nebo kněz – i takový, který tančí (narážka na svědectví jednoho kněze) – jsi-li
kněz a chceš žít jako křesťan, následuj cestu blahoslavenství. Nikoli cestu světáctví, cestu
klerikalismu, která je jednou z nejhorších perverzí církve. Důslednost života. Ale také vy, mladí, musíte být důslední na svojí cestě a ptát se: »Jsem ve svém životě důsledný?«. To je druhý princip.
Potom je tu problém nerovností. Vytrácí se pravý smysl moci – to se týká otázky o politice –
vytrácí se to, co nám řekl Ježíš, že totiž moc je služba: pravá moc slouží. Jinak je to sobectví,
snižování druhého, znemožnění jeho růstu, dominace, produkce otroků a nikoli zralých lidí.
dcm.doo.cz
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Moc je k tomu, aby lidem umožňovala růst a stávat se služebníkem lidí. Toto je princip jak pro
politiku, tak pro důslednost vašich otázek.
Potom, další otázky... Řeknu vám
jedno. Vy mladí, chlapci a děvčata, máte nevyčíslitelnou cenu.
Nejste zbožím určeným do dražby! Prosím vás, nenechte se koupit, nenechte se svést, nenechte
se zotročit ideologickými kolonizacemi, které nám vtloukají
do hlavy ideje, až se nakonec
staneme závislými otroky a životními ztroskotanci. Jste nedocenitelní. To si musíte stále opakovat: nejsem určen do dražby, moje cena je nevyčíslitelná. Jsem svobodný, svobodná! Mějte rádi tuto svobodu, která je tím, co nám nabízí Ježíš.
Potom – a tím bych chtěl skončit – mezi myšlenkami, které jste řekli a na které synodní otcové odpovědí v diskusi, jsou dvě věci. První je užívání webu. Je pravda, že digitální spojení je
okamžité, bezpečné a rychlé, ale pokud si na to zvykneš, skončíš – a to, co říkám je realita –
zvykneš-li si na to, skončíš jako v té rodině, která sedí společně za stolem u jídla, ale každý
sám se svým mobilem. Každý s někým komunikuje, ale jen mobilem, nikoli konkrétně. Každá
bezpečná cesta, kterou jdete, musí být konkrétní, podobně jako zkušenosti, které jste učinili. Žádná ze zkušeností, které jste tady dnes podali, nebyla tekutá. Všechny byly konkrétní.
Pokud tě web a média odvádějí od konkrétnosti, odetni se od nich. Odetni se, protože není-li
konkrétnost, není pro vás ani budoucnost. To je jisté. Takové je pravidlo cesty a putování.
Konkrétnost je také v přijímání. Mnohé z vašich příkladů, které jste dnes podali, jsou o přijetí. Michal se ptal: »Jak přemoci stále rozšířenější mentalitu, která v cizinci, v jiném,
v migrantovi vidí nebezpečí, zlo a nepřítele, kterého třeba vyhnat?« Toto je mentalita vykořisťování lidí a zotročování těch nejslabších. Je to zavírání nejen dveří, ale i rukou. Dnes jsou
trochu v módě populismy, které nemají co do činění s tím, co je lidové. Lidová je kultura lidu,
kultura každého z vašich národů se vyjadřuje uměním, věděním i slavením! Každý národ slaví
svým způsobem. To je lidové. Populismus je opak, který z toho činí uzavřený vzor. Jsme uzavření a samotní. A jsme-li uzavření, nemůžeme jít dál. Mějte se na pozoru. Je to mentalita,
o níž mluvil Michal: »Jak přemoci stále rozšířenější mentalitu, která v cizinici, v jiném,
v migrantovi vidí nebezpečí, zlo a nepřítele, kterého třeba vyhnat?« . Přemáhá se objetím,
přijetím, dialogem a láskou, což je slovo, jež otevírá všechny dveře.
A nakonec – mluvil jsem o konkrétnosti – každý z vás se chce vydat cestou života, konkrétního života, který ponese plody. Díky tobě (Giovanni Caccamo) za tvou fotku s tvým dědečdcm.doo.cz
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kem, která je snad nejkrásnějším poselstvím tohoto večera. Mluvte se starými, mluvte
s prarodiči. Oni představují kořeny, kořeny vaší konkrétnosti, kořeny vašeho růstu, rozkvětu
a plodů. Pamatujte, že je-li strom samotný, nedává plody. »Vše, čím strom vzkétá, čerpá žití
z toho, co odpočívá pod zemí«. To řekl jeden básník (F. L. Berárdez, sonet Si para recobrar
lo recobrado), ne já. Ale je to pravda. Přimkněte se ke kořenům, ale nezůstaňte tam. Držte se
kořenů a jděte dál, abyste přinesli plody a také se stanete kořeny pro ostatní. Nezapomeňte
na tu fotografii s dědečkem. Mluvte s prarodiči, mluvte se starými a to vás učiní šťastnými.
Moc děkuji! Toto jsou ukazatele. Odpovědí oni (ukazuje na synodní otce). Děkuji, děkuji.
Přeložil Milan Glaser
(převzato z www.vaticannews.va)

Animátoři II
První víkend pro letošní animátory II. se uskutečnil
28. - 30. září. Tento víkend měl téma POVOLÁNÍ a mohli bychom ho brát také jako povýšení do další etapy.
Zmiňuji to schválně, protože jsme museli splnit spoustu úkolů, které byly založeny na vzájemné důvěře a přes které nás
vedl náš patron Pier Giorgio Frassati. Po překonání jsme se
úspěšně dostali na vrchol, kde jsme se pomodlili a zapili náš
úspěch.
Jak jsem již zmínila tento víkend byl o povolání. Nejen
že jsme si zahráli úžasné hry, při kterých jsme se dosti nasmáli, ale také si vyslechli svědectví od našich vzácných hostů. První bylo od manželského páru, myslím, že teď každý sní
o takové spřízněnosti. Druhé bylo
od sestřičky z Místku, která nám
vyprávěla své zážitky, krásně
z ní čišela radost z toho, co dělá
a láska k Bohu.

Tento víkend jsme zakončili táborákem, kde jsme si užívali krásy momentu a poté večerním zklidněním
v kostele při adoraci, kterou jsme
poprvé vymýšleli my.
Jana Široká

dcm.doo.cz
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Animátoři I
Animátoři. Z mého pohledu věc, kterou by měl podstoupit úplně každý, koho baví poznávat nové lidi, spolupráce
a věnování se ostatním a hlavně Bohu.
Já si tak zpětně uvědomuji, že se mi vůbec nechtělo
a nebýt mých kamarádek, tak tam ani nejsem. Teď jsem
šťastná, že mezi 34 lidmi je tolik energie, zapálení do věcí
a "lásky" k ostatním a Bohu. Myslím, že každý se tam
nějakou části cítí "jako doma". Myslím si, že jsme si všichni padli do oka a týmáci nás mají rádi, protože jsme přece
nejlepší. Ale teď trochu vážněji k týmákům. Jde na nich
vidět, že
se opravdu snaží
vymyslet
něco
záživného
a
zároveň
něco
na přemýšlení. Jsou opravdu moc hodní
a podle mě je máme všichni moc rádi a oni
nás. Co jim ale opravdu vůbec nešlo, byla
večerka, která u nás opravdu neexistuje. Nejvíc se mi z prvního setkání líbila přednáška
o sebepoznání, protože šlo na všech vidět,
jak se soustředí. Za mě jsem začala sama sebe jinak vnímat a vlastně jsem se začala "poznávat ". S jídlem od nás taky nikdo neměl problém a všem chutnalo. Celkově bych víkend ohodnotila kladně. Všechno bylo moc krásné.
Týmáci prostě úžasní a všichni jsme si sedli, což je jenom dobré.
Týna Stojaspalová.

dcm.doo.cz
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Animátoři III + IV — víkend v Tatrách
Vysoké Tatry. Překrásné a okouzlující, ale
i kruté a bolestivé. Přesně tady jsme prožili
společný animátorský prodloužený víkend.
Bylo nás sice jen pár, ale o to víc jsme si
ho užili.

První den jsme se vydali ze Štrbského plesa
lanovkou na Solisko a pak už jen pěšky
na Bystrou lávku a následně dolů až na vlakové nádraží. Pro nadšené sportovce to byla
procházka, ale pro nás méně fyzicky zdatné
docela hard výšlap. I tak jsme celou cestu
nestíhali obdivovat dokonalou přírodu, špičaté skály, menší i větší plesa a divoké potůčky
měnící se ve vodopády. Myslím si, že fotící
mánii jsme měli úplně všichni. :-D Když jsme
se znaveni dostali zpátky, šli jsme za celý den
poděkovat Bohu mší svatou a zároveň oslavit
slavnost sv. Václava. Pak jsme zamířili na večeři, na kterou jsme byli pozváni druhou sku-

dcm.doo.cz

pinou mladých z Česka, k nimž jsme se přidali
už ráno.
Druhý den jsme se rozdělili na tři skupiny.
Ta první šla lézt na skálu a my ostatní jsme se
vydali opět do hor. Na Hrebienoku jsme se
ovšem oddělili. Tým se vydal někam do výšin
a my ostatní jsme prošli vodopády a pak jsme
se vydali do Tatranské Lomnice. Moc jsem si
užila to ticho a majestátnost Tater. Díky tomu, že jsme nikam nespěchali, jsme si všímali
toho naplňujícího šumění lesa a dokonce
jsme nedaleko nás slyšeli medvěda. Když
jsme se večer konečně všichni sešli, čekala
nás opět mše a pak špagetová večeře. :-)

V neděli jsme si ráno přivstali a odhodlaně
jsme vyšli až na místo stvořené pro naši nedělní mši svatou. Při východu slunce a s výhledem na probouzející se Tatry jsme Pána
chválili celým srdcem. Domů jsme se pak
všichni vraceli šťastní a obnovení na duchu
i na těle. :-)
Anežka Wawreczková
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Animák
Skvěle prožitý víkend se super lidmi! Vždycky si tu najdu nové kamarády, se kterými je sranda. Nudit
se? Tohle slovo na tuhle akci ani
trošku nepatří! Vždycky je tu co
dělat, ať už pomáhat, jako tentokrát
jsme pomáhali uklidit na faře, nebo
se bavit. Program je v dobrých rukách. Tento Animák jsme měli téma
dobro a zlo. Her je tady až až, jak
venku, nebo někde v lese v přírodě,
kde jsme hráli jednu skvělou běhací
hru na získávání kartiček proti zlu.
Také si můžeme zahrát stolní hry
na faře. Takže budete rádi, když si najdete chvilku pro sebe. Dále jsme měli skvělou přednášku od řeholních sestřiček, o tom
jak žijí v klášteře a pomáhají lidem v domově
důchodců, udělanou zábavnou formou, takže slovo nudit tady
určitě nepatří! Kdyby byl Animák každý víkend,
jezdím vždycky, kdy bych mohla.
Aneta Červenková

dcm.doo.cz
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Představení týmu DSM — Josef Glogar (Hejdža)
Kdy a kde jsi se narodil?
V nemocnici a v roce 1995 zrovna když
jsem měl narozeniny.
Kde jsi vyrůstal a kde studoval?
V malebné vesničce Hůrka a Průmku
v Hranicích – obor dřevařská a nábytkářská výroba.
Co tě přivedlo do Vsi?
Zažít práci s mládeži na středisku, vyzkoušet si něco nového, prožívat aktivněji víru
v Boha a touha změnit svět :-D
Co máš v týmu na starosti a co pro tebe tým znamená?
Kromě nemálo věcí co se zrovna namane hlavně třeba nahrávání fotek z akcí a aktualit
na web a taky úklid svého rajonu :-). Tým pro mě znamená novou rodinu.
Na co se na středisku nejvíce těšíš? Na co bys na středisko pozval?
Na každý další den :-D, Pro každého je to individuální ale určitě na akci, která ho zaujme,
a i kdyby nezaujala určitě lepší, než sedět doma za PeCí (PC) ;-)

Chceš se s námi podělit o nějaký zážitek z týmu?
Chci.
Jaké jsou tvé záliby?
Sportování, horské kolo, lezení na skály, motorka, hraní
na housle a pití kávy :-)
Čím jsi chtěl být jako malý a do jaké míry se ti to splnilo?
Milionářem, do úrovně smíření se se svým ziskem :-D
Co je tvým životním snem a co tvým životním zážitkem?
Stát se svatým :-) a můj životní zážitek je vždy, když si ten
sen splním.
Oblíbená barva: jedině modrá
Oblíbené jídlo: Boloňské špagety
Oblíbená kniha: Nevyžádané rady mládeže
Oblíbený film: Walter Mitty a jeho tajný život
Oblíbená hudba: mění se podle nálady a životní situace :-)
Oblíbený světec: Blahoslavený Georgio Frassati
Oblíbená osobnost: náš ředitel DSM přece :-D
dcm.doo.cz
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Listopad - 2018

Na co se můžete těšit?
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.

Animátoři I

2. - 4. 11.

Stará Ves n. O.

OASIS

9. - 11. 11.

Stará Ves n. O.

Zveme všechny mladé lidi ve věku 12—18 let na tanečně-duchovní setkání. Pořádané ve spolupráci s Oasis Ostrava. Na programu jsou přednášky, modlitba, tanec, workshopy...
Přihlašování na oasis.ova@seznam.cz.

Schovka

9. 11.

hlučínský park

Zvou animátoři děkanátu Hlučín.

Večer mladých

21. 11.

Animátoři II

30. 11 - 2. 12.

Vaření

Sál biskupství, Ostrava

KDYKOLI

Stará Ves n. O.
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. Pokud toto umění neovládáš,
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat. Vděčni ti budou nejen
dcm.doo.cz
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Keep smiling

Baví se dva opilí administrátoři:
"Hele...nevíš proč mi Avast Antivirus hlásí infekci
v některých .avi, .mp4 a .mkv souborech?"
"Hmm...tam asi hraje Trojan, ne?"

Jakou nejčastější větu slyší kandidáti
ANO po volbách v roce 2018?
"Volaný účastník není dostupný."

Host: "Jaké máte heslo na Wi-Fi?"
Barman: "Nejprve si musíte dát drink."
Host: "Ok, tak já si dám vodku."
Barman: "Prosím, tady je."
Host: "A to heslo?"
Barman: "Nejprve si musíte dát drink.
Všechno malým a dohromady."

Firemní záchody:
Kabinka 1 - LTE
Kabinka 2 - EDGE
Jasná volba, že? Jenže kabinka 2 má lepší toaleťák.
A teď si vyber!

Během vizity křičí lékař na sestru: "Jak to tu vedete, vždyť pacient pije pivo v posteli!"
"Pane doktore, ale vždyť je to ležák..."
Vždy, když se dostanu do potíží, řeknu si:
Co by asi tak udělal Ježíš?
Pak předstírám, že jsem mrtvý a na tři dny zmizím.

Chuck Norris se kdysi popral
s Hulkem, zmlátil ho a dal mu
pěstí. Hulk poté utekl do lesa, kde
se schoval. Od té doby je známý
jako Shrek.

Víte, že…
je možné si na internetu něco přečíst a nekomentovat to?
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