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Úvodní slovo
Drazí mladí,
po malém fotbalovém okénku v úvodníku
minulého čísla jsem se pro jistotu rozhodl
další úvodník napsat sám. :-) V prosinci toho
nebývá na školách zrovna málo, přesto snad
se aspoň malinko každého z vás dotýká i
prožívání adventní doby, která je obrovskou
možností pro každého člověka v něčem se
posunout dále (nebo spíše blíže – k Bohu a
druhým).
V naší farnosti jsme se rozhodli věnovat osobě sv. Jana Křtitele, který je jednou z předních osobností právě Adventu a také patronem našeho kostela (a navíc, už kvůli toho
jména - kdo nám Janům aspoň na chvilku
toto jméno nezáviděl :-) :-)). Ačkoliv rorátní
mše jsou zaměřeny spíše pro děti (i díky nim
se jeden z týmáků - konkrétně Pepík - každé
ráno ve scénce téměř polonahý a bosý prochází pomalu promrzajícím kostelem), nějak
si uvědomuji, že vlastnosti, které sv. Jana
charakterizují, by mohly patřit k ideálům
mladého člověka, který hledá v životě své
vzory. Umění čekat (na Mesiáše, který nepřišel zřejmě hned po prvním týdnu pobytu
Jana na poušti), praktičnost (umět se o sebe
postarat), odvaha (zejména opustit pohodlí,
ale i jít „proti proudu“), vytrvalost v tom, pro
co jsem se rozhodl, pravdivost (k sobě i druhým), atd. To jsou jen některé z vlastností,
které zdobí Jana Křtitele a které by měly
zdobit nejen mladého člověka. Sám si na
sobě uvědomuji, jak jsem svému jmenovci a
patronovi vzdálen…
Vnímám tuto vzdálenost zejména jako výzvu
se sebou něco dělat. Bůh na zemi nepřichází
k těm dokonalým (to by asi marně hledal),
nýbrž zvláště pro ty, kdo po Něm touží a tato
dcm.doo.cz

touha je motorem k práci na sobě.
Moc nám všem přeji, aby se nás přicházející
Bůh opět o vánočních svátcích nějakým způsobem dotkl.
Hezké Vánoce a formu do plesové sezony,
která po nich začne. :-)
o. Jan+
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Liturgické texty na leden 2019
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

1. čtení: Nm 6,22-27; Žalm: Zl 67; 2. čtení: Gal 4,4-7;
Evangelium: Lk 2,16-21
1. čtení: 1Jan 2,22-28; Žalm: Zl 98; Evangelium: Jan 1,19-28
1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 ; Žalm: Zl 98 ; Evangelium: Jan 1,29-34
1. čtení: 1Jan 3,7-10 ; Žalm: Zl 98 ; Evangelium: Jan 1,35-42
1. čtení: 1Jan 3,11-21; Žalm: Zl 100; Evangelium: Jan 1,43-51
1. čtení: Iz 60,1-6; Žalm: Zl 72; 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6; Evangelium: Mt 2,1-12
1. čtení: 1Jan 3,22-4,6; Žalm: Zl 2; Evangelium: Mt 4,12-17.23-25
1. čtení: 1Jan 4,7-10; Žalm: Zl 72; Evangelium: Mk 6,34-44
1. čtení: 1Jan 4,11-18; Žalm: Zl 72; Evangelium: Mk 6,45-52
1. čtení: 1Jan 4,19-5,4; Žalm: Zl 72; Evangelium: Lk 4,14-22a
1. čtení: 1Jan 5,5-13; Žalm: Zl 147; Evangelium: Lk 5,12-16
1. čtení: 1Jan 5,14-21; Žalm: Zl 149; Evangelium: Jan 3,22-30
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; Žalm: Zl 104; 2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7;
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
1. čtení: Zid 1,1-6; Žalm: Zl 97; Evangelium: Mk 1,14-20
1. čtení: Zid 2,5-15; Žalm: Zl 8; Evangelium: Mk 1,21b-28
1. čtení: Zid 2,14-18; Žalm: Zl 105; Evangelium: Mk 1,29-39
1. čtení: Zid 3,7-14; Žalm: Zl 95; Evangelium: Mk 1,40-45
1. čtení: Zid 4,1-5. 11; Žalm: Zl 78; Evangelium: Mk 2,1-12
1. čtení: Zid 4,12-16; Žalm: Zl 19; Evangelium: Mk 2,13-17
1. čtení: Iz 62,1-5; Žalm: Zl 96 (95); 2. čtení: 1Kor 12,4-11; Evangelium: Jan 2,1-12
1. čtení: Zid 5,1-10; Žalm: Zl 110; Evangelium: Mk 2,18-22
1. čtení: Zid 6,10-20; Žalm: Zl 111; Evangelium: Mk 2,23-28
1. čtení: Zid 7,1-3. 15-17; Žalm: Zl 110; Evangelium: Mk 3,1-6
1. čtení: Zid 7,25-8,6; Žalm: Zl 40; Evangelium: Mk 3,7-12
1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22); Žalm: Zl 117(116); Evangelium: Mk 16,15-18
1. čtení: Zid 9,2-3. 11-14; Žalm: Zl 47; Evangelium: Mk 3,20-21
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Žalm: Zl 19(18); 2. čtení: 1Kor 12,12-30;
Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21
1. čtení: Zid 9,15.24-28; Žalm: Zl 98; Evangelium: Mk 3,22-30
1. čtení: Zid 10,1-10; Žalm: Zl 40; Evangelium: Mk 3,31-35
1. čtení: Zid 10,11-18; Žalm: Zl 110; Evangelium: Mk 4,1-20
1. čtení: Zid 10,19-25; Žalm: Zl 24; Evangelium: Mk 4,21-25

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...

Bůh využívá lidských pochybení,
aby zjevil své milosrdenství
promluva před polední modlitbou Anděl Páně
Náměstí sv. Petra v Římě, 2. 12. 2018
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes začíná Advent, liturgické období, které nás připravuje na Narození Páně a vybízí nás, abychom pozvedli zrak a otevřeli
srdce k přijetí Ježíše. V Adventu nežijeme
pouze v očekávání Vánoc. Jsme rovněž
vybízeni, abychom očekávali slavný Kristův
návrat na konci časů a připravili se svými
důslednými a odvážnými rozhodnutími
na závěrečné setkání s Ním. Vzpomínáme
na Narození Páně, očekáváme slavný Kristův návrat a také svoje osobní setkání v den, kdy nás Pán povolá.

Během těchto čtyřech týdnů jsme zváni, abychom vyšli ze svého rezignovaného
a navyklého způsobu života pěstováním naděje a sněním o nové budoucnosti. Evangelium této neděle (srov. Lk 21,25-28.34-36) míří právě tímto směrem a varuje nás,
abychom se nenechali zdeptat egocentrickým životním stylem nebo překotným denním rytmem. Obzvláště pronikavě to říká Ježíš: »Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání. [...] Proto bděte a modlete se v každé době« (v. 34.36).
Být bdělí a modlit se – tak je třeba žít v této době, ode dneška až do Vánoc. Bdít
a modlit se. Vnitřní dřímota vzniká, když neustále kroužíme kolem sebe a zůstáváme
zablokováni v uzavřenosti svého života s jeho problémy, radostmi i bolestmi, a pořád
kroužíme kolem sebe. To unavuje, nudí a brání doufat. Tady je kořen ustrnutí a lenosti, o nichž mluví evangelium. Advent nás vybízí k bdělosti, abychom hleděli
za sebe, rozepjali mysl a srdce a otevřeli se potřebám lidí, bratří, a touze po novém
světě. Takové je přání mnoha národů mučených hladem, nespravedlností a válkou;
takové je přání chudých, slabých a opuštěných. Tento čas je vhodný k tomu, abychom otevřeli svá srdce a kladli si konkrétní otázky, týkající se toho, jak a pro koho
žijeme.
dcm.doo.cz
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Druhým
postojem, jak dobře žít
tuto dobu čekání
na Pána, je modlitba. »Vzpřimte
se a zdvihněte
hlavu, protože se
blíží vaše vykoupení« (v.28), připomíná Lukášovo
evangelium.
Je
třeba se vzpřímit
a modlit se, pozvednout své myšlenky a srdce k vracejícímu se Ježíši. Stojíme, když něco či někoho
očekáme. My očekáváme Ježíše a chceme na Něho čekat v modlitbě, která se úzce
pojí s bdělostí. Modlit se, čekat na Ježíše, otevřít se druhým, bdít a nikoli se uzavírat
do sebe. Myslíme-li však na Vánoce konzumisticky - díváme se, co koupit, aby
se mohlo dělat to či ono – vidíme světský svátek, Ježíš projde a nepotkáme Jej. My
očekáváme a chceme očekávat Ježíše v modlitbě, která se úzce pojí s bdělostí.
Jaký je však horizont našeho čekání v modlitbě? V Bibli ho ukazují především proroci.
Dnes je to Jeremiáš, jenž promlouvá k lidu, který je těžce zkoušen exilem a jemuž
hrozí ztráta vlastní identity. I my křesťané, kteří jsme rovněž lidem Božím, jsme
v nebezpečí, že zesvětštíme sebe a ztratíme svoji identitu, ba dokonce, že proměníme
křesťanství na pohanství. Proto potřebujeme Boží Slovo, které nám ústy proroka
zvěstuje: »Hle blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal (…)
Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnosti
na zemi« (Jer 33,14-15). Oním zákonitým výhonkem je Ježíš, který přijde a kterého
očekáváme.
Panna Maria, která přináší Ježíše a je ženou čekání a modlitby, ať nám pomáhá posílit naši naději v přísliby svého Syna Ježíše, abychom zakoušeli, že Bůh je uprostřed
dějinných strastí neustále věrný a využívá i lidských pochybení, aby zjevil své milosrdenství.
Přeložil Milan Glaser
Převzato z webu www.radiovaticana.cz

dcm.doo.cz
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V první republice — CÍRKEVNÍ SILVESTR

“Snad taky budou si umět zpívat a tančit
na stole, jako my, i za 100 let…“ O to
jsme se snažili na letošním Církevním
silvestru s tématem První republika. Ano
– večer 1. 12. si v Těrlicku naprostá většina mládeže užívala divoké tančení, scénky, výborný fotokoutek a ***** bufet.
Kamarádi říkali, že se celý večer skvěle
bavili. Jejich zpocené výrazy po skončení
akce vypovídaly o šíleném tanci - který
předváděli. Za sebe musím celou akci
ohodnotit na 100 %, dávám organizátorům 10 bodů z 10. Musím se ale
přiznat, že jsem nesplnil všechno, co jsem plánoval. Začalo to
tím, že jsem přišel pozdě a ani si
nenachystal nic s trikolórou…
ale bylo hůř: neskončil jsem totiž u tančení na stole, ale spíše
u konverzací pod stolem (ne
kvůli alku – to nebylo na akci
dostupné). Taky jsem si chtěl
užít tanec s nějakou skvělou holdcm.doo.cz

kou, což se mi sice vícekrát
povedlo, ale nevedlo to
k žádnému dlouhodobějšímu
vztahu. Dále jsem chtěl sníst
fakt hodně jídla, ale výborná
specialita šéfkuchaře o. Davida
mě zasytila a tak jsem skončil
u drinků s ledem. Na fotokoutek, který ohromoval svou profesionalitou, mi tak ani nevyšel
čas. Připadá Vám to vtipné?
Doufám, že ne – tyto nezdary
berte s nadsázkou. Naopak toho podařeného bylo mnohonásobně více. Například skvěle pobavily scénky a moderace
pod vedením jáhna Jiřího Klose. Jeden
z nej zážitků - se sympaťačkama jsme
velmi hlasitě zazpívali skvělé písničky přímo uprostřed tanečního parketu. V rámci
asistování v bufetu jsem dostal skvělé
instrukce od Terky Ručkové a o. Davida
Tylečka (kterým tímto děkuji). Díky nim
jsem se naučil např. přípravu luxusního
pudinku a vyzkoušel si frmol, jaký by
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Navíc jsme společně pokecali s přáteli,
se kterými se zase tak často nevídáme.
Naučili jsme se nové tance (nebo se
o to snažili). Bavili jsme se natolik dobře,
že se nám o půlnoci opravdu nechtělo
končit. Ve společné modlitbě jsme akci
zakončili a ze zábavy vkročili rovnou
do adventní doby a nového církevního
roku. Děkuji všem zúčastněným a těším
se zase příště!
mohl být ve fast-foodovém stánku. Přijeli
také animátorky (a animátoři) spolu
s týmáky z DSM, kteří skvěle obohatili
naše společenství karvinského děkanátu.

Václav Waloszek

Duchnaweek
V rámci Frýdeckého děkanátu se 7. - 9.
prosince
2018
uskutečnila
akce
Duchnaweek. V pátek 7. 12. jsme se
sešli před vlakovým nádražím a společně
i s otcem Jozefem dorazili do Krnova.
Ubytovali jsme se na faře vedle kostela
Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně.
Hlavní myšlenkou Duchnaweeku byla
otázka: Kdo je moje hvězda? Každý den
jsme si vyslechli přednášku kapucína
bratra Radka Navrátila a nechybělo ani
silentium, v němž jsme měli jedinečnou
možnost více uvažovat nad tím, kým je
pro nás Bůh. V pátek jsme se zamýšleli
nad tím, kdo nebo co je aktuální
hvězdou v našem životě, čím žijeme
a za kým jdeme. Sobotní katecheze
se
týkaly
objevení
Hvězdy
s velkým H – tedy Boha, a našeho vztahu
dcm.doo.cz

s ním. Rovněž jsme se dozvěděli něco
o překážkách, které nás na cestě
za Hvězdou mohou potkat, například
o strachu, který nám často brání v tom,
abychom Boha lépe poznali. V sobotu
večer mezi nás rovněž zavítal
host – jáhen Jiří Klos – a odpovídal nám
na nejrůznější dotazy, které se opět týkaly našeho tématu. V neděli jsme
se dozvěděli, jak máme to, co jsme načerpali, žít v praxi, a jak můžeme Hvězdu
přinášet do života dalších lidí.
V programu nechyběla ani modlitba, při
které jsme během cesty ve tmě mohli
poznat své hvězdy, workshopy, svátost
smíření a večer plný her.
A i když nás nebylo mnoho, akce se nám
velmi vydařila a v neděli odpoledne jsme
se vrátili zpět do Frýdku-Místku.
7
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Animátoři II

dcm.doo.cz
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Senzamez
Senzamez (neboli setkání na zakončení mezidobí) je církevní silvestr, který pravidelně slavíváme sobotu před první adventní nedělí. Letos jsme se rozhodli pro téma
Malého Prince, který hledal svou růži, své štěstí. Stejně tak i my máme svého Malého Prince, kterého už za krátko nalezneme v jesličkách.
Za animátory místeckého děkanátu, zástupce zástupce pro mládež
Ivana Kahánková

V době po Synodě se budeme setkávat u krátkých myšlenek ze závěrečného dokumentu. Zamýšlejte se spolu s námi nad výzvami, které zde můžeme najít.
„Kristus chce jít cestou spolu s každým mladým
člověkem, přijímá jeho očekávání, byť nenaplněné, jeho naděje, byť nepřiměřené. Jde s námi,
naslouchá, má účast.“
Zvláště nyní, v době adventní, se ztišme a buďme vnímaví jeden k druhému. Věnujme si navzájem svůj čas a naslouchající srdce.

dcm.doo.cz
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Na co se můžete těšit?
Večer chval
22. 12.
Odry
Animátoři děkanátu Bílovec vás zvou na adventní večer chval. Začátek v 19 hodin v
kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Můžete se těšit na modlitbu s kapelou, nabídku
zpovědi a přímluvné modlitby. Zakončení ve 21 hodin, poté následuje agapé na faře.

Silvestr na Středisku
29. 12.—1. 1.
DSM Stará Ves n. O.
Nemáš ještě plány na Silvestra a nechceš ho trávit doma? Pak přijeď do Stará Vsi
a oslav příchod nového roku spolu s týmáky a dalšími bezva lidmi. Tématem letošního silvestru bude filmový Mrazík. Přihlašování na dcm.doo.cz do 27. 12.

XIII střediskový ples
5. 1.
ZŠ Stará Ves n. O.
Zveme vás na XIII. ročník tradičního Střediskového plesu. Začínat se bude v 19.30.
Zábava i občerstvení je zajištěno. Cena vstupenky je 120 Kč (100 Kč pro členy AI)
Vstupenky není třeba rezervovat a je možné je koupit na místě. Pro zájemce je možnost přespání na Středisku pro mládež. Pokud máte zájem o přespání, napište nám
na stara.ves@razdva.cz.

Večer mladých

16. 1.

Sál biskupství, Ostrava

Panama víkend
25. — 27. 1.
DSM Stará Ves n. O.
Nejedeš do Panamy na Světové dny mládeže a chtěl bys aspoň trochu zažít jejich
atmosféru? Pak přijeď do Staré Vsi na Panama víkend. Přihlašování na dcm.doo.cz.

Vaření

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 účastníci, ale i týmáci za pomoc.
dcm.doo.cz

11

Keep smiling

Když si chci zlepšit náladu, pouštím si video
ze svatby pozpátku. Úplně miluju ten konec, jak si
ten chlápek vezme prsteny, vytratí se uličkou mezi
sedadly, nasedne do auta a zdrhne za svobodou.
Česko je typ ekonomiky založené na levných
montovnách, z nichž jdou zisky na Západ a práci
v nich odvádí pracovníci z Východu.
Znáte ten pocit hrdosti,
když měsíční práci zvládnete během jediného dne?
Na posezení jsem snědl celý adventní kalendář!

Matka se snaží přesvědčit dítě, aby snědlo mrkev.
"Mrkev je dobrá pro oči, budeš dobře vidět."
"Jak to můžeš vědět?" ptá se dítě
"Viděl jsi někdy králíka s brýlemi?"
V obchodě do sebe omylem nabourají košíkem dva starší pánové…
„Promiňte, nedával jsem pozor, koukám, kde mám manželku.“
„To je náhoda, já tu svoji také někde ztratil.“
„Možná si můžeme vypomoct s hledáním. Jak vypadá vaše žena?“
„Mladá štíhlá modrooká brunetka. A ta vaše?“
„To je fuk. Pojďme hledat tu vaši.“
Mám rád vegetariánské jídlo.
Je to skvělá příloha k masu.
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