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Úvodní slovo
Drazí mladí,
úvodní slovo obvykle mívá otec ředitel.
Proč je prosinec výjimkou? Sám nevím.
Otec ředitel mi tvrdí, že už dříve měl
v úmyslu dát v této rubrice prostor i jiným
lidem, ale je to celá pravda? Mám jiné podezření. Na napsání úvodu před uzávěrkou
zbývá jen jeden večer a náhodou zrovna
v tomto čase hrají čeští fotbalisté derby se
Slováky. Že by ten, který si pro fotbal
"nechá vrtat koleno" o onom zápase nevěděl? Nechme ale cizí svědomí vlastnímu
osudu...
Prožíváme advent. Přiznám se vám, že adventní dobu mám z celého liturgického roku
nejraději. Je dobou radostného očekávání a
očekávání je přirozený postoj každého mladého člověka. Kdo z vás si myslí, že to, jak
nyní žiji je nejlepší možné a že dál už bude
jen hůř a hůř? Nikdo. (Pokud jste si v duchu
odpověděli ano... ojojoj... že by na vás čekala u lékaře antidepresiva?) Je téměř naší
křesťanskou povinností očekávat nový, lepší
život. A onen nový život spočívá
v přítomnosti dítěte Ježíše. Kristus jako bezbranné dítě chce vstoupit do tvého srdce.
Ty se musíš pečlivě připravit, protože dítě
k tobě přichází, ale budeš schopen ono dítě
ve svém srdci chránit?
Vojtěch Žvak
jáhen, kaplan pro mládež děkanátu Místek
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Liturgické texty na prosinec 2018
1. 12. 1. čtení: Zj 22,1-7; Žalm: Zl 95; Evangelium: Lk 21,34-36
2. 12. 1. čtení: Jer 33,14-16; Žalm: Zl 25(24); 2. čtení: 1Sol 3,12-4,2;
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
3. 12. 1. čtení: Iz 2,1-5; Žalm: Zl 122; Evangelium: Mt 8,5-11
4. 12. 1. čtení: Iz 11,1-10; Žalm: Zl 72; Evangelium: Lk 10,21-24
5. 12. 1. čtení: Iz 25,6-10a; Žalm: Zl 23; Evangelium: Mt 15,29-37
6. 12. 1. čtení: Iz 26,1-6; Žalm: Zl 118; Evangelium: Mt 7,21.24-27
7. 12. 1. čtení: Iz 29,17-24; Žalm: Zl 27; Evangelium: Mt 9,27-31
8. 12. 1. čtení: Gn 3,9-15.20; Žalm: Zl 98(97); 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12;
Evangelium: Lk 1,26-38
9. 12. 1. čtení: Bar 5,1-9; Žalm: Zl 126(125); 2. čtení: Flp l,4-6.8-11; Evangelium: Lk 3,1-6
10. 12. 1. čtení: Iz 35,1-10; Žalm: Zl 85; Evangelium: Lk 5,17-26
11. 12. 1. čtení: Iz 40,1-11; Žalm: Zl 96; Evangelium: Mt 18,12-14
12. 12. 1. čtení: Iz 40,25-31; Žalm: Zl 103; Evangelium: Mt 11,28-30
13. 12. 1. čtení: Iz 41,13-20; Žalm: Zl 145; Evangelium: Mt 11,11-15
14. 12. 1. čtení: Iz 48,17-19; Žalm: Zl 1; Evangelium: Mt 11,16-19
15. 12. 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11; Žalm: Zl 80; Evangelium: Mt 17,10-13
16. 12. 1. čtení: Sof 3,14-18a; Žalm: Iz 12; 2. čtení: Flp 4,4-7; Evangelium: Lk 3,10-18
17. 12. 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10; Žalm: Zl 72; Evangelium: Mt 1,1-17
18. 12. 1. čtení: Jer 23,5-8; Žalm: Zl 72; Evangelium: Mt 1,18-24
19. 12. 1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a; Žalm: Zl 71; Evangelium: Lk 1,5-25
20. 12. 1. čtení: Iz 7,10-14; Žalm: Zl 24; Evangelium: Lk 1,26-38
21. 12. 1. čtení: Pis 2,8-14; Žalm: Zl 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: Mich 5,1-4a; Žalm: Zl 80(79); 2. čtení: Zd 10,5-10; Evangelium: Lk 1,39-45
24. 12. 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16; Žalm: Zl 89; Evangelium: Lk 1,67-79
25. 12. 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6; Žalm: Zl 96; 2. čtení: Tit 2,11-14; Evangelium: Lk 2,1-14
26. 12. 1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60; Žalm: Zl 31(30); Evangelium: Mt 10,17-22
27. 12. 1. čtení: 1Jan 1,1-4; Žalm: Zl 97(96); Evangelium: Jan 20,2-8
28. 12. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2; Žalm: Zl 124(123); Evangelium: Mt 2,13-18
29. 12. 1. čtení: 1Jan 2,3-11; Žalm: Zl 96; Evangelium: Lk 2,22-35
30. 12. 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a; Žalm: Zl 128(127); 2. čtení: Kol 3,12-21;
Evangelium: Lk 2,41-52
31. 12. 1. čtení: 1Jan 2,18-21; Žalm: Zl 96; Evangelium: Jan 1,1-18

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...

O přikázáních – Nevydáš křivé svědectví
katecheze při generální audienci
Náměstí sv. Petra v Římě, 14. 11. 2018
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
V dnešní katechezi se budeme zaobírat osmým přikázáním Desatera: „Nevydáš proti svému bližnímu
křivé svědectví“.
Toto přikázání – praví Katechismus
– „zakazuje překrucovat pravdu
ve vztazích k druhým“ (KKC, 2464).
Pěstování neautentické komunikace je na pováženou, protože překáží vztahům a tudíž lásce. Kde je lež,
tam není láska. A mluvíme-li o komunikaci mezi lidmi máme na mysli nejenom slova, ale i gesta, postoje, ba i mlčení a absence. Člověk mluví vším, čím je a co dělá. Všichni neustále komunikujeme, všichni žijeme komunikací a jsme neustále na křižovatce mezi pravdou a lží.
Co však znamená říkat pravdu? Znamená to být upřímní? Nebo přesní? Ve skutečnosti
to nestačí, protože je možné být upřímně na omylu anebo je možné být přesní v detailu, ale
nechápat smysl celku. Někdy se ospravedlňujeme slovy: „Vždyť jsem řekl to, co cítím!“ Ano,
avšak absolutizoval jsi svoje hledisko. Anebo: „Řekl jsem jenom pravdu!“ Možná, ale vyjevil
jsi osobní či důvěrné skutečnosti. Kolik jen řečí pustoší společenství nenáležitostí či nedostatkem jemnocitu! Řeči dokonce zabíjejí, jak říká apoštol Jakub ve svém listu. Klepna nebo
mluvka jsou zabijáci, protože jazyk zabíjí jako nůž, jsou teroristé, protože svým jazykem odpálí bombu, jdou pryč a to, co řekli, zničí pověst druhých, zatímco oni se v klidu vytratí. Nezapomínejme, že klevetění je zabíjení.
Co je tedy pravda? Tuto otázku položil Pilát právě ve chvíli, kdy před ním Ježíš plnil osmé
přikázání (srov. Jan 18,38). Vskutku, slova „nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“
patří do právnické terminologie. Evangelia kulminují podáním Umučení, Smrti
a Zmrtvýchvstání Ježíše, a je to podání procesu, vykonání rozsudku a neslýchaného důsledku.
Ježíš, dotázaný Pilátem, říká: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě“ (Jan 18,37). A toto „svědectví“ nám Ježíš podává svým umučením
a smrtí. Evangelista Marek popisuje, jak setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že
dcm.doo.cz
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vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl
opravdu syn Boží“ (Mk 15,39). Ano, protože byl
důsledný a způsob, jakým Ježíš zemřel, zjevuje
Otce, Jeho slitovnou a věrnou lásku.
Pravda nachází své plné uskutečnění v samotné
Ježíšově
osobě
(srov.
Jan
14,6),
v jeho způsobu žití i umírání, plodu jeho vztahu
s Otcem. Tuto existenci Božích dětí dává
Zmrtvýchvstalý také nám, když posílá Ducha
svatého, který je Duchem pravdy a v našem srdci potvrzuje, že Bůh je naším Otcem
(srov. Řím 8,16).
Člověk, lidé potvrzují či popírají tuto pravdu každým svým skutkem, počínaje drobnými každodenními situacemi až k těm nejnáročnějším.
Je to však stále stejná logika, kterou nás učí rodiče a prarodiče, když nám říkají, abychom nelhali.
Stejná logika.
Ptejme se: jakou pravdu dosvědčují skutky, slova a rozhodnutí nás křesťanů? Každý se může
zeptat: jsem svědek pravdy nebo lhář převlečený za pravdivého? My křesťané nejsme mimořádní lidé? Jsme však dětmi nebeského Otce, který je dobrý, neklame a vkládá nám do srdce
lásku k bratřím. Tato pravda se nevyjadřuje ani tak proslovy; je to způsob bytí a je vidět
v každém jednotlivém skutku (srov. Jak 2,18). Tento muž je opravdový, tato žena
je opravdová – to je vidět. Ale jak to, když ani neotevřeli ústa? Poněvadž jednají opravdově.
Mluví pravdu a počínají si pravdivě. Krásný životní styl pro nás.
Pravda je podivuhodné zjevení Boha, Jeho Otcovské tváře; je to Jeho bezmezná láska. Tato
pravda koresponduje s lidským rozumem, ale nekonečně jej přesahuje, protože je darem,
který sestoupil na zem a vtělil se v Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném; zviditelňuje ji ten, kdo
jí patří a prokazuje totéž nadání.
Nevydat křivé svědectví znamená žít jako děti Boha, jenž nikdy nedementuje Sebe a nikdy
nelže; žít jako Boží děti znamená nechat v každém skutku vyjít najevo obrovskou pravdu,
že Bůh je Otec a lze mu důvěřovat. Já důvěřuji Bohu – to je ta obrovská pravda. Z naší důvěry
v Boha, který je Otcem, má mne rád a miluje nás, se rodí moje pravda a bytost, která je pravdivá a nikoli prolhaná.
Přeložil Milan Glaser
Převzato z webu www.radiovaticana.cz

dcm.doo.cz
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Deskoherní víkend
Přes podzimní prázdniny (26. – 29. 10.) proběhl ve Staré Vsi tradiční Deskoherní víkend. Víkendovka byla provázena tématem stoletého výročí založení Československa, takže většina aktivit a her byla na téma různých milníků z naší historie.
V pátek začal víkend seznámením a různými aktivitami
uvádějícími do tématu. Později večer byl program volnější a nejčastěji se trávil hraním deskových her. Sobotu jsme začali mší svatou v kostele a zbytek dopoledne
jsme strávili převážně prací. Po obědě následovala
nejakčnější hra víkendu, která probíhala v lese a měla
představovat válku a ne všichni z ní vyvázli suší. Sobotní večer byl pro mnohé velmi poučný a to proto, že
jsme si mohli vyzkoušet různé hazardní hry. Peníze
utržené z hazardu bylo možno utratit v připraveném
baru, ale někteří bohužel neměli co utratit. Jako každou správnou neděli proběhla dopoledne mše svatá a po ní oběd. Po jídle následoval odpočinek u pohádky, který nás měl připravit na náročný sportovní program v tělocvičně. Po tomto
sportovním zážitku následoval volný večer plný nejrůznějších deskových her. Poslední den
víkendu jsme jen už vyrobili plakáty pro Světové dny mládeže, uklidili faru jak jinak než herní
formou a po oběde se každý postupně vypravil domů po úžasném víkendu nabytém skvělými
hrami.
Vít Jochim

dcm.doo.cz
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Animátoři I
V pátek 2. 11. se naše skupinka animátorů shledala po dlouhém měsíci. Tento víkend byl na
téma Liturgie. Jako vždy byl velmi bohatý program. Navštívil nás otec Štefík, který si pro nás
připravil krásnou přednášku. Abychom se lépe poznali a uměli spolu spolupracovat, týmáci si
pro nás připravili velmi náročnou bojovku. Hlavní myšlenkou bojovky bylo utéct ze země,
kterou obsadili nepřátelé. Všichni jsme se však vrátili živí a zdraví.
Klára Byrtusová

dcm.doo.cz
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Představení týmu DSM—Anna Niziolová
Kdy a kde jsi se narodila?
Narodila jsem se 4. listopadu roku 1993
v Ostravě – Zábřehu v půl osmé ráno.
Kde jsi vyrůstala a kde studovala?
Od mala jsem vyrůstala v Dolní Lhotě, ve vesničce mezi Ostravou a Opavou. Po základní
škole jsem nastoupila na Biskupské gymnázium v Ostravě – Porubě a po čtyřech letech
jsem začala studovat Experimentální biologii
na Ostravské univerzitě. Státnicovat bych
měla na konci ledna 2019.
Co tě přivedlo do Vsi?
Jednu neděli večer mi zavolal kamarád, že
si na mě vzpomněl hned, když se dozvěděl,
že se do Vsi shání lidi do týmu. A že kdybych
o to měla zájem, mám se ozvat o. Janovi. Tak
jsem poděkovala za milou nabídku, ale nechala jsem to běžet, i když jsem nad tím uvnitř trochu přemýšlela. O pár dní později
jsem náhodou potkala o. Jana i holky z týmu
(Adélku a Bety) a dali jsme se do řeči. Pak
k nám přišel o. Jan na oběd, nechali jsme Co máš v týmu na starosti a co pro tebe tým
si čas na rozmyšlenou a posledního května znamená?
jsme se dohodli, že do toho jdu.
Na středisku se starám o kuchyň a vše s tím
spojené, takže se snažím vymýšlet jídelníček,
zásobovat spíž, nakupovat v Makru. Taky
mám na starost kostymérnu.
Tým pro mě znamená společenství lidí,
se kterými máme společný zájem (starat se
o mladé lidi, být tady pro ně). Bydlíme spolu,
trávíme spolu většinu času, takže je beru jako
lidi, kteří jsou mi teď nejblíž, taková druhá
rodina.
Na co se na středisku nejvíce těšíš?
Jsem na středisku teprve druhým měsícem,
ale nejvíc se těším z toho, když přijedou lidi,
se kterými se znám z akcí, které u nás už prodcm.doo.cz
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běhly. Těším se na to, když se k nám děcka nebo restaurátorství. Pak jsem se ale rozhodvracejí.
la pro biologii a genetiku, protože je to věda,
která jde dopředu a je stále co nového zkouNa co bys na středisko pozvala?
mat a objevovat.
Pozvala bych vás třeba na kakao. A samozřejmě na akce, které se chystají, doplněné ro- Co je tvým životním snem a co tvým životdinnou atmosférou našeho hvězdného týmu. ním zážitkem?
Mým životním snem je prožít smysluplný
Chceš se s námi podělit o nějaký zážitek
život. Taky mít karavan a chvíli cestovat
z týmu?
po světě, zažívat dobrodružství. Skočit padáUrčitě ano, ale je jich tolik, že bude lepší,
kem. Samozřejmě mít milujícího manžela,
když přijedeš do Vsi na pokec.
rodinu, děti. Životní zážitek? Život na středisJaké jsou tvé záliby?
ku.
Moji nejčastější zálibou je nakupování :-)
Oblíbená barva: všechny barvy, kromě oranMám taky moc ráda přírodu. Ráda chodím žové
na procházky do lesa s naším pejskem. S tím Oblíbené jídlo: čokoláda, pohanka, tuňák
je spojená myslivost a sokolnictví. Mám ráda Oblíbená kniha: Malý princ
hrady a zámky, ráda chodím do muzeí a po- Oblíbený film: Zápisník jedné lásky
znávám historii. Ráda se chodím bavit Oblíbený seriál: Comeback, 3v1
s přáteli. Občas si zajdu zaplavat. Ráda kres- Oblíbená hudba: Ed Sheeran, Kryštof, Chinalím a taky mě baví přemýšlení :-)
ski, Hillsong
Oblíbený světec: sv. Klára, sv. František
Čím jsi chtěla být jako malá a do jaké míry se
z Assisi
ti to splnilo?
Oblíbená osobnost: moji rodiče
Celé dětství až do konce střední školy jsem
chtěla být archeologem a věnovat se historii

dcm.doo.cz
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Na co se můžete těšit?
Animátoři II

30. 11. — 2. 12.

Církevní silvestr

1. 12.

Stará Ves n. O.

sál dětského domova v Těrlicko

Mládež děkanátu Karviná zve všechny od 14 let na již 18 ročník Církevního silvestru, který se
letos ponese v duchu První republiky . Akce se koná v sále dětského domova v Těrlicku a začíná mší sv. v 18 hodin.

Senzamez

1. 12.

Lidový dům v Místku

Animátoři místeckého děkanátu vás zvou na tradiční akci Senzamez. Téma letošního Senzamezu je Malý princ. Akce je určená pro mladé od 14 let. Akce začíná mší sv. v 18 hodin v kostele sv. Jakuba v Místku. Poté následuje program v Lidovém domě.

dcm.doo.cz
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Duchovní obnova

7. — 9. 12.

Cvilín

Animátoři děkanátu Frýdek horní zvou na duchovní obnovu s názvem Vydej se za Hvězdou,
která proběhne od 7. do 9. 12. na poutním místě Cvilín u Krnova. Přihlašování
na emailu mladezdekanatufrydek@gmail.com.

Adventní setkání

8. 12.

Kopřivnice

DSM Stará Ves ve spolupráci s animátory děkanátu Nový Jičín vás zvou do Kopřivnice na Adventní setkání. Můžete se těšit na katechezi, koncerty, adoraci a samozřejmě dobré jídlo a
dobrá společnost. Akce začíná v 15 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici. Pro Zájemce je
možnost přespání. V případě zájmu o přespání se přihlašujte na webu dcm.doo.cz.

Večer mladých
Vaření

12. 12.

Sál biskupství, Ostrava
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. 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

"Haló, to je řeznictví?"
"Dobrý den, ano, co si přejete?"
"Jen jsem vám chtěl říct, že jsem vegan."

Žena: "Co to zase děláš?"
Muž: "Nic..."
Žena: "Vždyť už přes hodinu prohlížíš náš oddací list!"
Muž: "Hledám datum expirace..."

Jaká je nejoblíbenější hudba robotů?
Heavy Metal.

Světové oceány obsahují 20 % celkové
produkce plastových tašek. Zbytek má
moje maminka ve skříňce pod linkou.
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