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Drazí mladí :-) 
jak prožíváte postní dobu? Skoro mám 
pokušení dát tuhle otázku někde 
na naši sociální síť – ani ne ze zvěda-
vosti (i když taky trochu) jako spíše 
pro vzájemnou inspiraci, jak kdo vyu-
žívá ten specifický čas postního obdo-
bí. 

Nejsem ještě velký pamětník, ale toto 
liturgické období mi nepřišlo nikdy 
příliš sympatické – odříkání, půsty, 
kajícné texty, atd. (jediné, co mě v té 
době těšilo, bylo postupně přicházející 
jaro, kdy všechno kolem nás vypadá 
po zimní „dece“ přece jen trochu ve-
seleji). Letos jsem se ale na tu dobu 
doslova těšil a o podobných pocitech 
mluvili i lidé kolem mne. Ta  doba 
je  totiž skvělou výzvou se sebou něco 
dělat - osobně bych se bez této výzvy 
dané církevním rokem k nějaké velké 
práci na sobě asi nedokopal. 

Přeji nám, abychom tu letošní postní 
výzvu nepromarnili (což se může vel-
mi snadno stát). Kéž bychom 
si na konci té doby, kdy nás čeká 
50ti denní velikonoční „párty“, mohli 
říci: „Já si to zasloužím po tom období, 
kdy jsem se o nějakou změnu ve svém 

každodenním životě snažil.“ Možná 
to nebude dokonalé, možná si občas 
řekneme, že to nemá smysl se svou 
marnou vůlí nebo vytrvalostí, možná 
budeme začínat každý týden jakoby 
znova, ale i přesto to má cenu – snažit 
se aspoň malý kousek posunout blíže 
k Bohu, druhým i sobě. 

Přeji požehnaný postní čas a těším 
se na vás na BISCUPu ve Frýdku. 

o.Jan+ 
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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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Liturgické texty na duben 2019 

1. 4. 1. čtení: Iz 65,17-21; Žalm: Zl 30; Evangelium: Jan 4,43-54 
2. 4. 1. čtení: Ez 47,1-9.12; Žalm: Zl 46; Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16 
3. 4. 1. čtení: Iz 49,8-15; Žalm: Zl 145; Evangelium: Jan 5,17-30 
4. 4. 1. čtení: Ex 32,7-14; Žalm: Zl 106; Evangelium: Jan 5,31-47 
5. 4. 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22; Žalm: Zl 34; Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30 
6. 4. 1. čtení: Jer 11,18-20; Žalm: Zl 7; Evangelium: Jan 7,40-53 
7. 4. 1. čtení: Iz 43,16-21; Žalm: Zl 126; 2. čtení: Flp 3,8-14; 
 Evangelium: Jan 8,1-11 
8. 4. 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Žalm: Zl 23; Evangelium: Jan 8,1-11 
9. 4. 1. čtení: Nm 21,4b-9; Žalm: Zl 102; Evangelium: Jan 8,21-30 
10. 4. 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95; Žalm: Dan 3; Evangelium: Jan 8,31-42 
11. 4. 1. čtení: Gn 17,3-9; Žalm: Zl 105; Evangelium: Jan 8,51-59 
12. 4. 1. čtení: Jer 20,10-13; Žalm: Zl 18; Evangelium: Jan 10,31-42 
13. 4. 1. čtení: Ez 37,21-28; Žalm: Jer 31; Evangelium: Jan 11,45-56 
14. 4. 1. čtení: Iz 50,4-7; Žalm: Zl 22(21); 2. čtení: Flp 2,6-11; 
 Evangelium: Lk 22,14-23,56 
15. 4. 1. čtení: Iz 42,1-7; Žalm: Zl 27; Evangelium: Jan 12,1-11 
16. 4. 1. čtení: Iz 49,1-6; Žalm: Zl 71; Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 
17. 4. 1. čtení: Iz 50,4-9a; Žalm: Zl 69; Evangelium: Mt 26,14-25 
18. 4. 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14; Žalm: Zl 116; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; 
 Evangelium: Jan 13,1-15 
19. 4. 1. čtení: Iz 52,13-53,12; Žalm: Zl 31(30); 2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9; 
 Evangelium: Jan 18,1-19,42 
21. 4. 1. čtení: Sk 10,34a.37-43; Žalm: Zl 118(117); 2. čtení: Kol 3,1-4; 
 Evangelium: Jan 20,1-9 
22. 4. 1. čtení: Sk 2,14.22b-33; Žalm: Zl 16; Evangelium: Mt 28,8-15 
23. 4. 1. čtení: Sk 2,36-41; Žalm: Zl 33; Evangelium: Jan 20,11-18 
24. 4. 1. čtení: Sk 3,1-10; Žalm: Zl 105; Evangelium: Lk 24,13-35 
25. 4. 1. čtení: Sk 3,11-26; Žalm: Zl 8; Evangelium: Lk 24,35-48 
26. 4. 1. čtení: Sk 4,1-12; Žalm: Zl 118; Evangelium: Jan 21,1-14 
27. 4. 1. čtení: Sk 4,13-21; Žalm: Zl 118; Evangelium: Mk 16,9-15 
28. 4. 1. čtení: Sk 5,12-16; Žalm: Zl 118(117); 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19; 
 Evangelium: Jan 20,19-31 
29. 4. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2; Žalm: Zl 103; Evangelium: Mt 11,25-30 
30. 4. 1. čtení: Sk 4,32-37; Žalm: Zl 93; Evangelium: Jan 3,7b-15 



Duben—2019 

dcm.doo.cz         4 

PROMLUVA SV. OTCE... 

Kristovo Proměnění ukazuje 
křesťanskou perspektivu utrpení 

promluva před polední modlitbou Anděl Páně 
Náměstí sv. Petra v Římě, 17. 3. 2019 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Tuto druhou neděli postní nás liturgie nechává rozjímat o události Proměnění, 
ve které Ježíš umožňuje Petrovi, Jakubovi a Janovi předjímat slávu Vzkříšení, 
průnikem nebe na zem. Evangelista Lukáš (srov. 9, 28-36) nám ukazuje Ježíše 
proměněného na hoře, která je místem světla a podmanivým symbolem jedi-
nečné zkušenosti vyhrazené třem učedníkům. Ti vystupují s Mistrem na horu, 
sledují jej, jak se hrouží do modlitby, a najednou spatří, že „se mu změnil výraz 
tváře“ (v. 29). Byli zvyklí vídat denně prosté vzezření jeho lidství, ale při pohle-
du na novou zář, prostupující i celou Jeho postavu, užasli. A vedle Ježíše se uká-
zali Mojžíš a Eliáš, kteří s Ním mluvili o Jeho nadcházejícím „exodu“, kterým 
je Pascha Jeho smrti a vzkříšení. Je to předzvěst Paschy. Tehdy Petr zvolal: 
»Mistře, je dobře, že jsme tady« (v.33). Přál si, aby ta chvíle nikdy neskončila! 

Proměnění nastává v určité etapě Kristova poslání, tedy po té, co svěřil učední-
kům, že »bude muset mnoho trpět, [...] bude zabit a třetího dne bude vzkří-
šen« (v. 22). Ježíš ví, že tuto skutečnost nepřijmou – skutečnost Jeho ukřižování 
a smrti – a chce je proto připravit, aby unesli   skandál umučení a smrti ukřižo-
váním a věděli, že to je cesta, po níž nebeský Otec vede svého Syna do slávy 
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vzkříšením z mrtvých. A bude to také cesta 
učedníků. Nikdo nedojde života věčného ji-
nak než následováním Ježíše, nesením vlast-
ního kříže v pozemském životě. Každý z nás 
má svůj kříž. Pán nám ukazuje, že koncem 
této cesty nesení vlastního kříže, je Vzkříšení. 

Kristovo Proměnění nám tedy ukazuje křes-
ťanskou perspektivu utrpení. Není to žád-
ný  masochismus. Utrpení je nezbytný, 
ale prozatímní přechod. Cíl, ke kterému jsme 
povoláni, září jako proměněná Kristova tvář. 
Spása, blaženost, světlo a Boží láska je bez omezení v Kristu. Ježíš, který takto 
ukázal svoji slávu, nás ujišťuje, že kříž, zkoušky a těžkosti, s nimiž se potýkáme - 
vyřeší a zdolá Pascha. Proto v postní době také my vystupme na horu 
s Ježíšem! Jak? Modlitbou. Stoupejme na horu modlitbou, ztišením, modlitbou 
srdce, modlitbou neustále hledající Pána. Zdržujme se v usebrání, každý den 
trošku, s vnitřním pohledem upřeným na Jeho tvář, a dovolme Jeho světlu, 
aby nás proniklo a rozzářilo náš život. 

Evangelista Lukáš totiž zdůrazňuje, že Ježíš byl proměněn, »když 
se modlil« (v. 29). Hroužil se do důvěrného rozhovoru s Otcem, při čemž zněl 
také Zákon a Proroci – Mojžíš a Eliáš – a zatímco cele lnul k Otcově spásonosné 
vůli, zahrnující kříž, byl proniknut Boží slávou, která vyzařovala i navenek. 
A tak tomu je, bratři a sestry, modlitba v Kristu a v Duchu svatém proměňuje 
člověka zevnitř a může osvěcovat druhé a okolní svět. Vždyť jsme se mnoho-
krát setkali s lidmi, kteří svítí, z očí se jim line světlo a jejich pohled září! To pro-
to že se modlí. Modlitba působí, že záříme světlem Ducha svatého. 

S radostí pokračujme v postní době. Dejme prostor modlitbě a Božímu Slovu, 
které nám v hojnosti nabízí liturgie těchto dnů. Panna Maria ať nás naučí zůstá-
vat s Ježíšem, i když ho nechápeme a nerozumíme mu, neboť jedině 
zůstaneme-li s Ním, uvidíme Jeho slávu 

Přeložil Milan Glaser 

Zdroj: www.vaticannews.va 
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Animátoři I 

Ve dnech 15. – 17. února jsme se po dlouhých třech měsících opět sešli na 
dalším animátorském víkendu. Tentokrát jsme se zaměřili na téma modlitby 
a Písma svatého. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o Bibli a taky jsme se naučili 
s ní pracovat. Dále jsme si vysvětlili, jak se správně modlit breviář, a protože 
nám přálo počasí, tak nechyběly ani běhací hry venku. Taky jsme dostali za 
úkol sami připravit večerní adoraci. Ale jelikož nás na ni týmáci skvěle připra-
vili, tak všechno dobře dopadlo a prožili jsme krásný večer. Zkrátka další úžas-
ný víkend plný zábavy a pěkných zážitků. 

Barbora Dostálová 
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Filmový víkend 

Pro všechny milovníky filmů a Sta-
ré Vsi byl 22. – 24. 2. uspořádaný 
filmový víkend. V pátek začal ví-
kend mší a večeří, poté proběhlo 
pár seznamovacích her a nakonec 
páteční večer završil film. Pro vět-
šinu to byl velký filmový zážitek, 
protože poprvé viděli korejský 
film. Tento film se jmenoval Wel-
come to Dongmakgol a jednalo 
se o příběh z Korejské války. 
V sobotu ráno byl připraven program, který se týkal natáčení videí. Nejprve 
jsme si vyslechli pár dobrých rad, co se týče točení pozvánek na různé akce, 
a pak následovala praktická část. Rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých 
jsme měli točit pozvánky na různé akce různou technikou. Tyto výtvory jsou 
k nalezení na facebooku střediska. S mírný zpožděním programu se musely 
vynechat všechny sportovní aktivity a brigády, takže po natáčení se rovnou 
přeskočilo k odpolednímu filmu. Jednalo se opět o vážný film, který se jme-
noval Odvážné srdce Ireny Sendler. Tento film pojednává o polské zdravotní 
sestřičce, která zachraňovala za 2. světové války děti z varšavského ghetta. 
Po tomto filmu k zamyšlení následovalo další zamyšlení u katecheze, 
kdy jsme se dívali na různá krátká videa s hlubokou myšlenkou, nebo videa, 
které zpracovávají příběhy z Bible. Večer jsme strávili inovovanou verzí hry 

Bludiště, kde vítěz vyhrál pizzu. 
Po tomto dni plném přemyšlení jsme 
si nakonec odpočali u americké ko-
medie Máš ji, která byla první a po-
slední film bez motivu války. V neděli 
už jsme se jen připravili na mši, ukli-
dili faru, zúčastnili se nedělní mše 
svaté a po obědě jel každý domů. 

Vít Jochim 
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Animátoři II 

V pátek večer přijeli do Frýdlantu, již silentiem ostřílení, animátoři 2.ročníku, 
kde strávili víkendovou duchovní obnovu na téma Láska. Vydržet silentium 
v tak početné skupině není zrovna jednoduché, ale při zaposlouchání se 
do přednášek otce Pavla Marka a následném rozjímání, to šlo samo. Nad ja-
kými životními otázkami animátoři přemýšleli a co se jim vrylo do duše 
či  na papír vystihne lépe tato báseň, kterou během přednášek napsala 
animátorka Sára Hasíková. 

Poslouchám se zamčenými ústy 
jak mluví on, mluví a povídá nám o lásce 

co to je 
a já mlčím a poslouchám 

láska je cit, pokora, ale nejvíc asi rozhodnutí milovat 
a láska je vlastně vztah 

a milujeme sebe, bližní, Boha a stvoření. 
Vše začíná u nás, a proto trhám v duchu kopretinu 

a beru jí list po lístku 
ptám se 

mám se ráda 
nemám se ráda 

utíkám před sebou, protože toužím po svojí lásce, ale nevím, kde jí získat 
protože já jsem jenom 
protože já jsem příliš 

protože já jsem jenom příliš. 
Ale Bůh mě stvořil k obrazu svému, on mě miluje a pro něj jsem nejkrásnější 

a dál poslouchám, jak ke mně mluví, 
jak mi říká, že na mě nikdy nezapomene, jelikož je to nemožné. 

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko? 
A tak se snažím sebe milovat 

protože být jiná ještě neznamená být špatná 
vždyť jiná je spíš jedinečnost. 

A on už pak mlčí taky 
já se zavřu do ticha, jen já sama se svým nitrem a s otázkami na papíře 
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ptám se své duše, co je správě ve vztahu ke mně 
proč se miluju, jaké mám dary a co mi jde 

mám radost sama ze sebe, když něco vytvořím 
jelikož tehdy mám pocit, že jsem krásná 

jelikož něco tvořit mě dělá šťastnou. 
Jsou samozřejmě chvíle, kdy se nenávidím 

nenávidím se, protože nejsem taková, jaká bych chtěla být 
chtěla bych mít křídla, ale nenarodila jsem se jako pták 

a tak jen s touhou upírám oči do nebe 
vyčítám Bohu, proč mám jen dvě ruce 

a před ostatními si hraji na bytost s křídly. 
Ale budu se milovat 

protože být ptákem by pro mě nikdy nebylo to pravé 
jsem člověk a tak to Bůh chtěl 

a jenom takhle budu opravdu šťastná 
budu žít s hlavou v oblacích a s nohama pevně na zemi. 

Sára Hasíková 
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Spolčo z Opavy—Survivor 

Začátek března bývá většinou zcela obyčejný. Neslaví 
se nic výjimečného, neposouvá se čas, nemění se roční 
období. Pro naše opavské spolčo však znamenal něco jedi-
nečného. Čekala nás duchovní obnova ve Staré Vsi. 
A hned, co nás v pátek přivítaly na faře týmačky, jsme vě-
děli, že si ji pořádně užijeme. 

Celý víkend se nesl v duchu televizní reality show Survivor 
(duchovní obnova byla vlastně jen krycím názvem). Jedno-
duchá pravidla – šlo prostě být co nejlepší. Rozděleni do tří 
týmů jsme spolu 
po celý čas stráve-

ný na středisku bojovali a soutěžili v různých 
výzvách. Které družstvo dřív vypije čtyři litry 
vody, kdo nejdřív složí dřevěnou skládanku, 
komu se podaří jako prvnímu zatlouct hřebí-
ky, aby vytvořily slovo Survivor, nebo kdo 
bude takový labužník, aby si jako předkrm 
dal několik červíků. My jsme samozřejmě šli 
do všeho s plným nasazením. Šplhali jsme, 
běhali a namáhali si mozek, jak nejvíc jsme 
uměli. Kromě naší soutěživosti nás totiž kupředu popohánělo nejenom pomyšlení 
na odměnu pro vítěze, ale i na trest pro poražené. Kdo by se nesnažil, když mohl 
vyhrát noc v teplé posteli, nebo si pochutnat na horké čokoládě a spoustě jiných 
lahůdek? A kdo by se naopak chtěl v noci brodit ledovou vodou, čistit si zuby pís-
kem, umývat nádobí, nebo pít z plechovky přes svou vlastní použitou ponožku? Mo-
tivováni jsme byli rozhodně dost. Na programu jsme se lehce podíleli i my, když jsme 
si na sobotní večer připravili pár her, ve kterých jsme se opět přesvědčili, že máme 
co dohánět, protože družstvo otců a týmáků nás rozneslo na kopytech. 

Mezi jednotlivými výzvami jsme se ztišili na zajímavých přednáškách, kde jsme 
se zamysleli nad naším časem, nad ostatními lidmi a nad sebou samými. Uvědomili 
jsme si dary, které jsme od Boha dostali. 

Celý víkend byl perfektní. Myslím si, že každý z nás na všechny ty zážitky bude ještě 
dlouho vzpomínat. Na myšku Lízinku, lezení z balkónu, nebo na velice chutné jedno-
hubky přece nejde jen tak zapomenout. 

Sára Hasíková 
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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. 

Velikonoce na Středisku 18. — 21. 4. DSM Stará Ves n. O. 

Večer mladých 17. 4. Sál biskupství, Ostrava 

Na co se můžete těšit? 

Animátoři I 22. — 24. 3.  

BISCUP 5. — 7. 4. Frýdek 
Více informací najdete na diecezko.doo.cz. Přihlašování do 31. 3. 2019. 

"Mladý člověk, který obdržel dar 
rozlišování a umí ho zúročit, 

je pramenem požehnání 
pro další mladé lidi."  



Keep smiling 
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Dva lovci si najali letadlo, aby se dostali do neobydlené, málo přístupné oblasti. 
Za dva týdny se pro ně pilot vrátil. Zkušeným okem si změřil jejich úlovek a prohlásil: 
„Tohle letadlo nepobere víc než jednoho bizona. 
Ten druhý tady bude muset zůstat.“ 
„Ale vloni nám pilot dovolil vzít si dva a bylo to úplně stejně velké letadlo, 
jako je tohle,“ protestovali lovci. 
Pilotovi se to moc nezdálo, ale nakonec ustoupil: 
„Tak dobře, když jste to minulý rok zvládli, měli bychom to zvládnout taky.“ 
A tak letadlo odstartovalo se třemi muži a dvěma bizony na palubě. 
Nemohlo však nabrat výšku a narazilo do nejbližšího kopce. 
Lovci se vysoukali z trosek a začali se rozhlížet kolem sebe. Vtom jeden nadhodí: 
„Kde si myslíš, že jsme?“ 
Druhý si ještě jednou pořádně prohlédne krajinu a řekne: 
„Myslím, že jsme asi tak dvě míle nalevo od místa, kde jsme havarovali vloni.“ 

Jestli se na tý motorce zabiješ, 
tak mi nechoď domů! 

Z dnešního pohovoru mám skvělý pocit. 
Manažer firmy mi říkal, že hledají někoho zodpovědného. 
"Máte toho pravého" odpověděl jsem okamžitě. 
"Pokaždé když v mé minulé práci byl nějaký problém, 
vždycky říkali, že jsem zodpovědný."  


