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Zdravím všechny mladé lidi naší diecéze! 

„Bůh nemá vnoučata, jenom děti.“ Tato 
věta mě nedávno oslovila a pochází 
z knihy františkánského kněze Richarda 
Rohra s názvem Božský tanec, jejímž 
hlavním tématem je Nejsvětější Trojice, 
její poznávání a zamyšlení se nad tím, jak 
se toto Tajemství odráží v životě člověka. 
Zmiňovaná věta měla čtenáře vyprovo-
kovat k tomu, aby mj. přestal spoléhat 
na poznání Boha a posvátných věcí „z 
druhé ruky“. Ne, že by nebylo důležité 
to, co nám předává předchozí generace, 
papež, kněží, atd., ale přesto všechno je 
nejdůležitější, aby si na to „posvátno“ 
sáhl každý sám, dotkl se Boha a začal ho 
vnímat jako součást SVÉHO života. Jeden 
profesor na fakultě mluvil o něčem po-
dobném a občas nám říkal, abychom 
čerpali od druhých, četli, ale abychom 
jednou přestali být těmi „čitálky“ všeho 
možného a začali sami psát svůj osobní 
příběh s Bohem a druhými. 

Blíží se Diecézní setkání mládeže – 
BISCup – ve Frýdku a osobně se na něj 
těším (i když samozřejmě s mírnými oba-
vami, aby vše dopadlo dobře). Myslím si, 
že i tato událost může spoustě mladým 
nějak dát zakusit Boha v životě zase tro-
chu jinak než ve svých farnostech. Moc 
bych si přál a modlím se za to, aby se na 

této akci Bůh spousty mladých dotkl a 
možná aby u některých z nich nastal ten 
zlom, o kterém byla řeč výše. Aby někte-
ří z nich za pár let vzpomínali na toto 
setkání jako na místo, kde se osobně 
setkali s Bohem a kde poprvé otevřeli tu 
svou knihu života s NÍM. Věřím, že je 
spousta z vás, kteří mě v tomto úmyslu 
podpoří. 

Mějte se fajně :-) 

Žehná o. Jan + 
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Liturgické texty na březen 2019 

1.3. 1. čtení: Sir 6,5-17; Žalm: Zl 119; Evangelium: Mk 10,1-12 
2.3. 1. čtení: Sir 17,1-13; Žalm: Zl 103; Evangelium: Mk 10,13-16 
3.3. 1. čtení: Sir 27,5-8(rec.4-7); Žalm: Zl 92(91); 2. čtení: 1Kor 15,54-58; 
 Evangelium: Lk 6,39-45 
4.3. 1. čtení: Sir 17,20-28; Žalm: Zl 32; Evangelium: Mk 10,17-27 
5.3. 1. čtení: Sir 35,1-15; Žalm: Zl 50; Evangelium: Mk 10,28-31 
6.3. 1. čtení: Jl 2,12-18; Žalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17; 2. čtení: 2Kor 5,20-6,2; 
 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
7.3. 1. čtení: Dt 30,15-20; Žalm: Zl 1; Evangelium: Lk 9,22-25 
8.3. 1. čtení: Iz 58,1-9a; Žalm: Zl 51; Evangelium: Mt 9,14-15 
9.3. 1. čtení: Iz 58,9b-14; Žalm: Zl 86; Evangelium: Lk 5,27-32 
10.3. 1. čtení: Dt 26,4-10; Žalm: Zl 91; 2. čtení: Rim 10,8-13; Evangelium: Lk 4,1-13 
11.3. 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18; Žalm: Zl 19; Evangelium: Mt 25,31-46 
12.3. 1. čtení: Iz 55,10-11; Žalm: Zl 34; Evangelium: Mt 6,7-15 
13.3. 1. čtení: Jon 3,1-10; Žalm: Zl 51; Evangelium: Lk 11,29-32 
14.3. 1. čtení: Est 4,17; Žalm: Zl 138; Evangelium: Mt 7,7-12 
15.3. 1. čtení: Ez 18,21-28; Žalm: Zl 130; Evangelium: Mt 5,20-26 
16.3. 1. čtení: Dt 26,16-19; Žalm: Zl 119; Evangelium: Mt 5,43-48 
17.3. 1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; Žalm: Zl 27(26); 2. čtení: Flp 3,17-4,1; 
 Evangelium: Lk 9,28b-36 
18.3. 1. čtení: Dan 9,4b-10; Žalm: Zl 79; Evangelium: Lk 6,36-38 
19.3. 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Žalm: Zl 89(88); 2. čtení: Rim 4,13.16-18.22; 
 Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a 
20.3. 1. čtení: Jer 18,18-20; Žalm: Zl 31; Evangelium: Mt 20,17-28 
21.3. 1. čtení: Jer 17,5-10; Žalm: Zl 1; Evangelium: Lk 16,19-31 
22.3. 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Žalm: Zl 105; Evangelium: Mt 21,33-43.45-46 
23.3. 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20; Žalm: Zl 103; Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
24.3. 1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15; Žalm: Zl 103(102); 2. čtení: 1Kor 10,1-6.10-12; 
 Evangelium: Lk 13,1-9 
25.3. 1. čtení: Iz 7,10-14; Žalm: Zl 40(39); 2. čtení: Zid 10,4-10; Evangelium: Lk 1,26-38 
26.3. 1. čtení: Dan 3,25.34-43; Žalm: Zl 25; Evangelium: Mt 18,21-35 
27.3. 1. čtení: Dt 4,1.5-9; Žalm: Zl 147; Evangelium: Mt 5,17-19 
28.3. 1. čtení: Jer 7,23-28; Žalm: Zl 95; Evangelium: Lk 11,14-23 
29.3. 1. čtení: Oz 14,2-10; Žalm: Zl 81; Evangelium: Mk 12,28b-34 
30.3. 1. čtení: Oz 6,1-6; Žalm: Zl 51; Evangelium: Lk 18,9-14 
31.3.1. čtení: Joz 5,9a.10-12; Žalm: Zl 34; 2. čtení: 2Kor 5,17-21; 
 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
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PROMLUVA SV. OTCE... 

Zbořit světské idoly a otevřít se živému 
a pravému Bohu 

promluva před polední modlitbou Anděl Páně 
Náměstí sv. Petra v Římě, 17. 2. 2019 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Dnešní evangelium (srov. Lk 6,17.20-26) nám podává blahoslavenství podle 
svatého Lukáše. Text je rozčleněn do čtyř blahoslavenství a čtyř varování, která 
začínají výrazem »běda vám«. Těmito mocnými a pronikavými slovy nám Ježíš 
otevírá oči a učí rozlišovat situace vírou. 

Ježíš prohlašuje blahoslavenými chudé, hladové, plačící a pronásledované; 
a varuje ty, kdo jsou bohatí, nasycení, smějí se a jsou všemi chváleni. Důvod 
tohoto paradoxního blahoslavenství spočívá v tom, že Bůh je nablízku těm, kte-
ří trpí, a zasahuje, aby je vysvobodil z jejich otroctví; Ježíš to vidí, nazírá blaho-
slavenství, které již přesahuje zápornou realitu. A rovněž tak adresuje své 
»běda« těm, kterým se dnes daří dobře, aby je „probudil“ z nebezpečného kla-
mu sobectví a otevřel je logice lásky, dokud je čas jednat. 

Dnešní evangelium nás tedy vybízí, abychom hloubali o tom, co znamená mít 
víru, která spočívá v naprosté důvěře v Pána. Jde o zboření světských idolů 
a otevření srdce živému a pravému  Bohu. Pouze On může dát našemu životu 
onu vytouženou a přece obtížně dosažitelnou plnost. Bratři a sestry, také v naší 
době existují mnozí, kteří se představují jako dárci štěstí, přicházejí a slibují mít 

úspěch v krátké době, velké zis-
ky na dosah ruky, čarovná řeše-
ní všech problémů atd. A tady 
lze snadno a bez povšimnutí 
sklouznout do hříchu proti prv-
nímu přikázání, totiž do ido-
latrie, která nahrazuje Boha ido-
lem. Zdálo by se, že idolatrie 
a idoly jsou z jiných dob, ale 
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ve skutečnosti jsou 
ve všech dobách! I v té dneš-
ní, a vysvětlují některé soudo-
bé postoje lépe než mnohé 
sociologické analýzy. 

Proto nám Ježíš otevírá oči 
na skutečnost. Jsme povoláni 
být šťastní, blahoslavení, čímž 
se stáváme už nyní v té míře, 
do jaké se stavíme na stranu 
Boha, Jeho království, na stra-
nu toho, co není prchavé, nýbrž trvá pro život věčný. Jsme šťastní, pokud 
se před Bohem považujeme za potřebné - toto je velice důležité: Pane, potře-
buji tě! Pokud se cítíme potřebnými před Bohem a pokud jsme jako On a s Ním 
nablízku chudým, plačícím a hladovým. Před Bohem jsme i my takovými, totiž 
chudými, plačícími a hladovými. Radovat se umíme pokaždé, když ze světských 
statků, které máme, nečiníme idoly, jimž prodáme svoji duši, nýbrž umíme-li 
se o ně dělit se svými bratry. Dnešní liturgie nás znovu vybízí k tomuto zpytová-
ní a ke zjednání pravdy ve svém srdci. 

Ježíšova blahoslavenství jsou rozhodujícím poselstvím, jež nás podněcuje, aby-
chom nevkládali svoji důvěru do materiálních a pomíjivých věcí,  neusilovali 
o štěstí následováním těch, kdo slibují hory doly, ale nezřídka se šalebnou pro-
fesionalitou prodávají smrt. Takové nenásledovat. Nejsou schopni nám dát na-
ději. Pán nám pomáhá otevírat oči, pronikavěji nahlížet  realitu a hojit chronic-
kou krátkozrakost, kterou nás infikuje zesvětštělý duch. Svým paradoxním slo-
vem námi otřásá a dává poznat to, co nás opravdu obohacuje, sytí, obdařuje 
radostí a důstojností. Zkrátka to, co opravdu dává smysl a plnost našemu živo-
tu. 

Panna Maria ať nám pomáhá naslouchat tomuto evangeliu otevřenou myslí 
a otevřeným srdcem, aby v našem životě přinášelo plody a stávali jsme se svěd-
ky štěstí, které nešálí. Božího štěstí, které neklame. 

Přeložil Milan Glaser 

Zdroj: www.vaticannews.va 
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Silvestr na Středisku 

Ve dnech 29. 12. 2018 - 1. 1. 2019 se ve Staré Vsi opět konal Silvestr. Kromě 
novoročních oslav včetně výhledu na ohňostroje v blízkém okolí, jsme stihli 
také zasportovat v tělocvičně, nebo si zahrát společné hry. Jelikož byl téma-
tem Mrazík, nechyběl ani výšlap na  zasněžený Smrk a velmi názorná prezen-
tace o Jakutsku. Během čtyř dní jsme také mohli osobně poznat postavy 
z pohádky - ať už Ivana, Nastěnku, Mrazíka či Marfušku. Nakonec jsme spo-
lečně prožili  novoroční mši svatou. Myslím, že každý má z letošního Silvestra 
plno nových přátel a zážitků. 

Klára Bednářová 

Panama víkend 

Ve dnech 25. 1. – 27. 1. jsem se zúčastnila Panama víkendu na středisku ve Staré 
Vsi. Celý víkend byl prožíván v duchu Světových dnů mládeže v Panamě. Hned 
po příjezdu nás čekala lahodná večeře – ryba pangasius se zeleninou a tortillou 
doplněná zeleninou a dresingem. Jako přípitek nám posloužil banánový koktejl. 
Poté následovaly hry, které byly spojené se setkáním v Panamě. Vyplňovali jsme 
otázky týkající se WYD v různých státech, nebo jsme se učili  tanec a hymnu to-
hoto setkání. 

Následující den jsme absolvovali katechezi a byli jsme duchem přítomni u křížové 
cesty na setkání. Plnili jsme také různé úkoly týkající se patronů jednotlivých ze-
mí. Např. jsme si několikrát přečetli životopis sv. Růženy z Limy, což bylo pro mě 
velmi obohacující. Poté byla na programu mše sv., večeře a ,,spojení“ s týmákem 
Pepou, který byl tou dobou na setkání a potřeboval naši pomoc, kterou získal 
plněním našich úkolů. 

Ten den jsme měli ještě adoraci, která měla moc pěkný průběh. Další den jsme 
dostali ,, snídani do postele“ jako lordi a pak jsme jako správní návštěvníci uklíze-
li. Celý víkend jsme zakončili mší sv. a obědem. 

Tento víkend se mi jako ostatní víkendy ve Vsi moc líbil. Všechno bylo krásně při-
pravené a vymyšlené. Myslím, že atmosféra byla skvělá a všichni si to užili napl-
no! 

Klára  Diehelová 
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Pouť do Taizé 

Pouť důvěry, cesta za Světlem. 

Ne nadarmo se říká, že není důležité, na jakém místě se ocitáme, ale kdo je 
v danou chvíli vedle nás. A pokud se nacházíme v malebné vesničce Taizé po 
boku poutníků z celé Evropy, kteří mají v srdci Krista, dostáváme se do jedno-
značné harmonie. Od 27. 1. - 4. 2. 2019 se 50 mladých z České republiky roz-
hodlo zmiňovanou harmonii prožít. 

Během týdne, který se nesl v duchu „ora et labora“ mělo mnoho z nás čas 
zpomalit, zastavit se a vnímat Boží vanutí. Nutno podotknout, že český národ, 
který vyniká uměním povznést se nad každou situací smyslem pro humor, 
dodal této pouti ještě další rozměr a tím pádem ani 18 hodinová cesta auto-
busem nemůže být považována za nesnesitelnou překážku. Život začíná tam, 
kde končí komfortní zóna a vyplatí se jít za hranu svých možností a vychutná-
vat si kouzlo společenství, které spojuje Dokonalá Láska. 

Katecheze, které jsme v Taizé celý týden poslouchali a následně rozebírali 
v tzv.: “sharing groups“ (mezinárodních 5 - 15 členných skupinách, jež byly 
tento rok složeny z mladých katolíků, protestantů, či hledajících ateistů), lze 
nyní nalézt na internetových stránkách komunity v sekci dopisy z Taizé-Bratr 
Alois 2019. 

Věřím, že v každém z nás pouť něco zanechala, obecně by se dalo říct, že 
jsme načerpali odvahu znovu hledat neuchopitelné Světlo, sílu se pro něj roz-
hodnout a s důvěrou za ním vykročit. 

Magdaléna Kubátková 
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Vaření  KDYKOLI Stará Ves n/O. 

Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto nevá-
hejte 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. 

Filmový víkend 22. — 24. 2. DSM Stará Ves n. O. 

Večer mladých 20. 2. Sál biskupství, Ostrava 

Na co se můžete těšit? 

Animátoři II 8. — 10. 3.  

Duchovní obnova pro páry 8. — 10. 3. Pohoř 
Pořádají animátoři děkanátu Bílovec. 

WIFY 8. — 10. 3. Dobratice 
Pořádají animátoři děkanátu Místek. Víkend pro holky od 11 do 15 let. 
Přihlašování ne emailu mladezmistek@gmail.com. 

VIR 8. — 10. 3. AKS Olomouc 
Duchovní obnova pro muže od 17 do 35 let. 
Více informací a přihlašování na www.knezskyseminar.cz. 

Minifor SPECIAL 8. — 10. 3. DSM Stará Ves n. O. 
Víkend pro ministranty od 14 do 19 let. Více informací na ministranti.doo.cz 

Kousek nebe 15. — 17. 3. Krnov 
Ekumenický víkend chval. Více informací na nebekousek.webnode.cz. 

Animátoři I 22. — 14. 3.  

BISCUP 5. — 7. 4. Frýdek 



Keep smiling 
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Chuck Norris jednou přišel o hlavu. 
Léčil se z toho celý víkend. 

„Pokud se někdy ztratíte v lese, 
kompas vám pomůže 
ztratit se víc na sever.“ 

Sešli se dva neviditelní a jeden z nich říká: 
„Jé, já už jsem tě tak dlouho neviděl!“ 

Co udělají Češi, když vyhrají mistrovství světa ve fotbale? 
Vypnou Playstation a jdou spat. 

Mí sousedé poslouchají skutečně dobrou hudbu. 
Ať už se jim to líbí, nebo ne. 

Znám jen dvě místa spojená 
se silnými politiky. 
Orlí a čapí hnízdo. 

Sedí ženatý muž v restauraci a přemýšlí: 
„Jak to ta manželka říkala? 
Vypij dvě a přijď v deset? 
Nebo vypij deset a přijď ve dvě?“ 

Je to modré a požírá to čas. Co je to? 
Facebook! 


