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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Milí  mladí přátelé! 
 
Bůh nám dopřál překlenout další 
Nový rok. Chci poděkovat všem, 
kteří jste přiložili ruku k dílu  
při různých setkáních - animátorů, 
diecézka, pomoci ve Staré Vsi n/O 
na středisku a hlavně ve svých 
farnostech. Nejsou to malé věci. 
Tam, kde se usiluje, abychom byli 
s Ježíšem, přichází dobro, láska  
a pokoj. Každé mládežnické setkání 
nás takto vzdáleně připravuje  
na budoucí životní povolání - 
rodina či duchovní stav. Díky také 
za krásné chvíle se svatým Otcem  
u nás v České republice. Myslím,  
že jsme neudělali ostudu. 
Nezapomínejte se občas vrátit 
k obsahu jeho promluv. Najdeš je 
na http://dcm.doo.cz. Papež vybral 
slovo na rok 2010 pro mládež  
z Markova evangelia: 
               „Mistře dobrý, co musím 
dělat, abych dostal život věčný?“ 
(Mk 10,17). Tato otázka se ozývá 
v srdci každého mladého člověka. 
Každý toužíme po naplnění  
a toužíme po pokoji. Tomáš Halík 
říká, že je na světě více optimistů: 
člověk si různými prostředky dělá 
příjemně. Ať jsou to různé praktiky 
náboženství, alkohol, drogy apod.  
Pesimisti: jsou lidé spíše nemocní 
či prázdní. Otázka mladíka 
z evangelia vede k šťastnému 
životu. Touží svůj život dobře 
naplnit. Neptá se po hospodách,  
u dealerů či na ulici. Hledá Ježíše, 
který dává odpověď na otázky 

života. To je moje velké přání  
pro vás:  
     Ať jsi kdekoliv, žiješ čímkoliv, je 
tu Ježíš. Polož mu otázku a přijmi 
odpověď do svého života. Uvidíš, 
že budeš s Ježíšem šťastný. 
 
     Začátkem ledna připravujeme  
už IV. Ples střediska. Je to místo, 
kde se můžeš setkat s přáteli., 
pokecat a zatančit. Začínáme  
9. ledna 2010 v 19.30 hod. v ZŠ  
ve Staré Vsi. Máš možnost přespat 
na středisku, ale dej včas vědět. 
S týmaky pojedeme na duchovní 
cvičení na Hostýn. Všechny vás rád 
nosím ve svém srdci a modlím se  
za vás. Budu Pána prosit  
o požehnání na vaši cestě životem. 
Zástupce a jejich pomocníky zveme 
na setkání 15. - 16.1., čeká nás malé 
ohlednutí a příprava diecézního 
setkání, které letos bude  
v Kravařích na „prajzku“ v sobotu 
20. března.2010. Dobře si to 
poznač do svého diáře. Ten,  
kdo ještě zvažuje jet na Pouť důvěry 
do Tezie, ať se co nejrychleji 
přihlásí…letos malý bonus, 
zastávka v Arsu.  
 
     Co na závěr, milí přátelé? Mějme 
světlo a prostotu narozeného 
Ježíše. Jeho škola nás učí  
na každém kroku života. Ať radost  
a pokoj, který jsme prožili o těchto 
vánocích, šíříme okolo sebe. Pán 
vám žehnej a Maria ochraňuj!  

 
+ o. Kamilos 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
LEDEN 2010 

00001.1.1.1.01010101. 200. 200. 200. 2009999 1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm: ZL 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
02.01. 2009  1. čtení: Iz 25,6-10a Žalm: Zl 23 Evangelium: Mt 15,29-37 
00003.3.3.3.01010101. 200. 200. 200. 2009999 1. čtení: Iz 26,1-6 Žalm: Zl 118 2. čtení: Flp l,4-6.8-11 
                            Evangelium: Mt 7,21.24-27 
04.01. 2009 1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Zl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
05.01. 2009 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 Žalm:Zl 147 Evangelium:Mt 9,35-10,1.5-8 
00006.6.6.6.01010101. 200. 200. 200. 2009999 1. čtení: Bar 5,1-9 Žalm: Zl 125(126) Evangelium: Lk 3,1-6 
07.01. 2009    1. čtení: Iz 35,1-10 Žalm: Zl 85 Evangelium: Lk 5,17-26 
08.01. 2009 1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Zl 98(97) Evangelium: Lk 1,26-38 
09.01. 2009 1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm:Zl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
10.01. 2009 1. čtení: Iz 41,13-20 Žalm: Zl 145 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12 
                            Evangelium: Mt 11,11-15 
11.01.  2009 1. čtení: Iz 48,17-19  Žalm: Zl 1 Evangelium: Mt 11,16-19 
12.01. 2009 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 17,10-13 
13.01. 2009 1. čtení: Sof 3,14-18a Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 3,10-18 
14.01. 2009 1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 21,23-27 
15.01. 2009 1. čtení: Sof 3,1-2.9-13 Žalm: Zl 34  Evangelium: Mt 21,28-32 
16.01. 2009 1.čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 Žalm:Zl 85 Evangelium: Lk 7,19-23 
17.17.17.17.01010101....    2002002002009999 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Zl 72 2. čtení: Flp 4,4-7 
                            Evangelium: Mt 1,1-17 
18.01. 2009  1. čtení: Jer 23,5-8 Žalm:Zl 72 Evangelium: Mt 1,18-24  
19.01. 2009  1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Zl 71 Evangelium: Lk 1,5-25 
20.01. 2009  1. čtení: Mich 5,1-4a Žalm: Zl 80(79) Evangelium: Lk 1,39-45 
21.01. 2009  1. čtení: Pis 2,8-14 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 1,39-45                                                    
22.01. 2009  1. čtení: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Lk 1,46-56 
23.01. 2009  1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Zl 25 Evangelium: Lk 1,57-66 
24.24.24.24.01010101. 200. 200. 200. 2009999 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Zl 89 2. čtení: Zd 10,5-10 
                            Evangelium: Lk 1,67-79 
25.01. 2009  1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,1-14 
26.01. 2009  1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Zl 30(31) Evangelium: Mt 10,17-22 
27.01. 2009 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a Žalm: Zl 128(127) Evangelium: Lk 2,41-52  
28.01. 2009  1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Zl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18
29.01. 2009 1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm: Zalm 96 Evangelium: Lk 2,22-35 
30.01. 2009    1. čtení: 1Jan 2,12-17 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,36-40    
31.0131.0131.0131.01. 2009. 2009. 2009. 2009 1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Zl 96 2. čtení: Tit 2,11-14 
                            Evangelium: Jan 1,1-18 
 

Svátky a slavnosti 
Leden 2010 

� 01.01. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
� 06.01. Obětování v chrámě 
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PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Mgr. Kateřina Bohatá 
 
Představujeme Katku Bohatou as. Kaču – novou teamačku na 
Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
 
1) S představováním se máme zkušeností plno, 

prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit? 
Pocházím z Místku, zde jsem se narodila a žila až do 25. Srpna 
2009. Vlastně ne tak úplně, 5 let před tím jsem bydlela 

nepravidelně vždy přes týden na studentských kolejích v Olomouci. Neumím být dlouho 
na jednom místě, a když mám relaxovat, tak nejlépe v pohybu někde na horách. 
 

1)  Jak ses dostala na Středisko do Staré Vsi? 
Jednoduše, přijela jsem na kole. Přijela jsem však k zamknuté faře a to jsem myslela, že 
budu muset vlézt dovnitř oknem.  
 

2) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnala (klášter, 
rodina, škola, vojna…)? 

Tým? Myslím, že vojnou jej nazvat nemůžu, nehrajeme na hodnosti, školou také ne, 
protože se učíme pouze nárazově, klášterem to zavání jen občas…třeba ráno, když vás 
vzbudí kostelní zvony a vy víte, že máte již jen pár minut na to, abyste doběhli na 
modlitbu. Rodina je hodně blízko, ale ani to není úplná charakteristika. Prostě tým je 
skupina, ve které každý plní svěřené úkoly, tak aby přispěl k pohodě celku. 
 

3) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 
Mým úkolem je starat se o kuchyň i spíž, aby bylo co jíst přes týden i o víkendech, občas 
nečekaně něco dojde, ale to se pak ukáže umění kuchařů. Taky mám na starost školu 
partnerství, ale to jsou jen koordinační záležitosti. Většinou vedu o víkendech rozcvičky. 
S Katkou jsem vyměnila utírání prachu za zalévání kytek a z úklidu mi tedy zbyla kuchyň 
a vynášení odpadkových košů.  
 

4) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích? 
Asi to, že tolerují mé sportovní úlety a taky to, že se jich občas zúčastňují. Taky si vážím 
toho, že když se něco nestíhá tak se pomůže tam, kde je třeba a když se něco nepovede, 
nikdo nikoho za nic nekritizuje. Líbí se mi zdejší týmový duch. A taky to, že se společně 
sejdeme při modlitbě a na našem týmáckém spolču. 
 

5) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium, práce) 
Po gymnáziu ve Frýdlantě n/O. jsem se rozhodla pro obor fyzioterapie na lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolvování bakaláře jsem necelý rok 
pracovala jako fyzioterapeut v lázních na Čeladné a potom jsem dostudovala fyzioterapii 
na titul magisterský. A teď jsem na DSM ve Staré Vsi. 
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6) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 

Rodiče Jarmila a Tomáš pracují spolu ve firmě. Ještě mám dvě mladší sestry, Bára má 
24 let a studuje specializovaného laboranta v Hradci Králové, Anička má 10 let a chodí 
do 5. třídy v Místku. Taťka rád sportuje a mě a sestru ke sportu od malička vedl. Sestra 
Áňa je více společensky a kulturně založená, hraje na flétnu, tancuje a zpívá.  
 

7) Zažila jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol? 
Jeden čerstvý by tu zrovna byl. Bylo to na pátečních rorátech. Hráli jsme scénku na téma 
těžký hřích. Á já jsem měla za úkol pouštět ze sakristie hudbu. Vše jsem si pečlivě 
nachystala, počítač byl připojen, ozvučení celého kostela fungovalo. Mše svatá začala, 
úvodní zpěv, čtení…bylo to dlouhé a počítač „usnul“, měla jsem strach, aby vše v tu 
pravou chvíli fungovalo, kvikla jsem na klávesnici a nic, tak znovu a stále nic,…zatím 
mše svatá probíhala dál a o. Klement se zrovna chystal přečíst evangelium…a v tom se 
kostelem začala linout hudba ze soundtracku z filmu Tmavomodrý svět. Co teď? 
Nevěděla jsem, co vypnout, co zmáčknout až po několika sekundách jsem přišla na to, že 
k počítači mám ještě připojenou myš a teprve po té se mi hudbu podařilo 
utišit.Představujeme Katku Vláčilovou – novou teamačku na Diecézním středisku 
mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí… 
 
 

o. o. o. o. Marián KuffaMarián KuffaMarián KuffaMarián Kuffa    mladýmmladýmmladýmmladým     
Bojuj!
Chodil jsem 13 let na karate. Pane Bože, 
dostat se tak na MS Slovenska. Jeden z 
našeho oddílu se tam dostal a byl třetí a 
já, nevím jakým způsobem, jsem nad 
ním jednou vyhrál. A tak jsem počítal - 
vyhrát nad třetím, to znamená být 
druhý. Být druhý, to je kousek od 
prvního. Panečku, jak já jsem začal 
trénovat. Na to MS jsem se dostal a 
hned v prvním kole jsme měl za 
soupeře vítěze z loňského roku. 
Rozvičovali jsme se a trenér mi říká: 
„Maroši, vidíš ho? On je vyšší než ty, on 
má lepší nohy, ty máš lepší ruce. On tě 
k sobě nepustí, noha je třikrát silnější 
než ruka. Maroši, teď dostaneš 
výprask.“ A já říkám: „Cože? Kde jsou 
dveře?“ - „Nefňukej, hlavu nahoru, jsi 
bojovník. Prohrát můžeš, ale vzdát se 
nesmíš, jsi bojovník.“ 
     A už jsme šli do ringu. Já jsem uměl 
takovou speciální sportovní kombinaci, 
velmi rychle jsem se ji naučil v 

sebeobraně. Šel jsem na něj, on padl a 
to bylo moje poslední bodování. 
Postavil se, jen tak odfouknul a začal. 
Jej, ten mě zmlátil. Pak už jsem ležel na 
zemi a slyšel jsem: „Chlapče, vidíš mě?“ 
Na jedno oko jsem vůbec neviděl, u 
druhého jsem měl podlitinu, vycházel 
jsem z ringu a oko mi skákalo, nohu 
jsem táhnul za sebou. Levá ruka 
zlomená, u srdce mě bolelo, už jsem 
myslel, že mi roztrhnul aortu. A teď si 
představte, přede mnou šel trenér a 
říkal mi: „Dobře jsi bojoval.“ - „Jak to?“ 
- „Nevzdal ses, jsi bojovník.“ To říkám i 
tobě. Není důležité, jestli vyhráváš nebo 
prohráváš, hlavní je, jestli tě Bůh vidí 
zápasit. To je rozhodující. On počítá 
tvoji věrnost, lásku, pokoru. Když 
zápasíš, jsi bojovník, hlavu nahoru, 
nefňukej. Prohrát můžeš, nesmíš se 
vzdát.       

o.Maroš 
(pokračování příště)
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Ze života mladýchZe života mladýchZe života mladýchZe života mladých    
Animátoři I. 
Sedím v autobuse, který míří do Staré 
Vsi n.O. Jedu na svůj druhý 
animátorský víkend. Těším se, protože 
ten první se mi dost líbil. Jeho téma 
bylo sebepoznání. Ale předtím než jsme 
poznali každý sám sebe, seznámili jsme 
se navzájem.  
     První poznání, pro někoho více  
a pro někoho méně, neznámych osob  
se uskutečnilo už při příchodu, kdy nás 
vřele přivítali obyvatelé farní usedlosti 
– kněží a týmáci. Ihned zaútočili  
na naše chuťové buňky výtečnou 
domácí marmeládou. Po zabydlení  
na nás čekala neméně chutná večeře – 
to jsme se seznámili s uměním zdejších 
kuchařek. Večer byl věnován seznámení 
se navzájem mezi budoucími 
animátory, ať už obyčejným 
představováním se, nebo venkovní 
hrou na potemnělé zahradě. V pátek  
se šlo poněkud brzy, po nezbytné 
modlitbě a nechybějící hygieně, spát.    
Ráno nás po budíčku hnali okolo Vsi. 
Patrně to byla rozcvička. Pak se, mimo 
běžné věci, opakovala  jména ostatních. 
To jsem velice uvítal, se jmény mám 
obrovský problém. Vidím to tak, že  
na druhém víkendu se budu zase znovu 
seznamovat.  
     Poznání sebe sama nám pomohla 
uskutečnit psycholožka Veronika,  
která byla přímo za tímto účelem 
přizvána. Sebepoznání proběhlo 
relativně zábavnou formou a věřím,  
že si hodně potencionálních animátorů 
o sobě něco málo uvědomilo, jako já. 
Dopoledne bylo mimo vlastní 
sebepoznání spojeno ještě s poznáním 
míst, které budeme obývat. Seznamovat 
nás s tím jak se drží lžíce či příbor 
nemuseli a počali jsme obědvat.  
     Po nezbytném odpočinku nás využili 
jako levné pracovní síly a dali nám 

lopaty, krumpáče, či kladiva a chopili 
jsme se různých prací. Nejlepší byla 
devastace starých střešních krytin 
(nejen) za pomocí kladiv, kterého  
se někteří ujali velmi velmi bojovně  
a zuřivě. Byl to krvavý masakr, ani 
jedna taška nezůstala celá nebo 
nedotčená. Následovala série her. Asi 
nás chtěli uštvat jako staré prasata, 
protože jinak by nic takového jako 
běhání okolo vagónku a farní zahrady  
v různých uskupeních nevymysleli. Byl 
to nehorázný běs, ale taky sranda. 
     Po přípravě na mši následovala 
samotná bohoslužba. A po ní agape - 
vydatná večeře ve formě klobás. 
Pokračování večera se neslo  
v dramatické podobě, kdy jsme dostali 
za úkol po skupinách ztvárnit jednotlivé 
temperamenty ve scénkách, které byla 
omezená souslovím, obdrženém  
na papírku. Po bujarém vtipném  
a zábavném divadelním večeru 
následovala adorace. Po ní někteří 
ulehli, zatímco se jiní oddávali bohatým 
rozhovorům, ale byli taky posléze 
posláni spát. 
     Další den byla neděle. Většina 
následujícího programu se točilo právě 
okolo ní, ať už to byly scénky schopných 
organizátorů, nebo různé diskuse  
a rozhovory. Povídali jsme si mimo jiné 
o tom, jak neděle vypadá u každého  
z nás. Po tom bylo třeba se sbalit, 
uklidit po sobě a spolu s nabytými 
zážitky si odnést vše co jsme přinesli. 
Spolu s celou místní farností jsme 
slavili mši a po chutném obědě jsme 
byli propuštěni. Potom jsme různými 
cestami mířili k našim domovům.  
Takto vypadal víkend předchozí  
a doufám, že další víkend bude aspoň 
stejně (nebo i třeba více) výtečný. 

Číňan
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Informace z „kuchynInformace z „kuchynInformace z „kuchynInformace z „kuchyně“ě“ě“ě“ 
!UPOZORŇUJEME! 

Členský příspěvek na rok 2010 za členství v občanském sdružení ANIMA 
IUVENTUTIS, který sebou nese spoustu výhod, uhraďte do konce února 
2010! Výše členského příspěvku zůstává stále 40 Kč. Potvrzení o zaplacení 
příspěvku je modrá samolepka, kterou si nalepte na průkaz. Uhradit 

příspěvek můžete na DSM ve Staré Vsi, na DCM v Ostravě, anebi u svého zástupce za 
děkanát. Nebráníme se příspěvkům vyšším☺. Dárcům přispějícím nad 1 000 Kč 
vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Všem dárcům UPŘÍMNÉ DÍKY! Č.ú.: 
1666935309/0800. Více na www.animaiuventutis.cz. 
 
 

Fotokniha české křesťanské mládeže 
 Nabízíme fotoknihu dokumentující život mládeže v celé České 
republice (i v naší diecézi)…za příjemných a dotovaných 150,- Kč. 
Jedná se o českou kopii výtisku, který obdržel papež na závěr mše sv. 
ve Staré Boleslavi. Kniha je vázaná, barevná a může posloužit jako 

pěkný dárek. Objednávky přijímáme na dcm@doo.cz. 
 
 

Celostátní setkání animátorů 2010 
 Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání animátorů, 4. ročník 
formačního týdne, který je určen mladým lidem a dobrovolníkům ve věku 
od 16 let, kteří vedou společenství mládeže nebo se ve farnosti věnují 
dětem a mládeži. Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří ve 
farnostech, školách, zařízeních pro volnočasové aktivity apod. pracují 
s dětmi a mládeží nebo se na tuto službu připravují. Týdenní program je 

zaměřen na rozvoj osobnosti a posílení komunikativních, sciálních a pracovních 
kompetencí.  
Setkání se uskuteční 15. – 21.8.2010 v Kroměříži. 
Motto setkání: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“(Mk 10, 17) 
Z programu:  

� společné katecheze(přednášky),  
� tématické skupinkyz oblasti kultury, psychologie, spirituality, 
� diskusní skupinky, 
� workshopy a semináře, 
� kulturní a sportovní program, 
� společné bohoslužby a modlitby. 

Cena: 2 000 Kč (pokud uhradíš do 30.4.2010 sleva 400Kč!!! – cena tedy 1 600 Kč!) 
- dobrovolná finanční pomoc ze strany vašich farářů a kněží ve farnostech 

Hledáme zodpovědné aktivní mladé dobrovolníky od 20 let, kteří by nám 
pomohli při vedení skupinek na setkání. Hlaste se na DCM. 
 
Přihlášky na CSA 2010 budou každou chvíli uveřejněny na webu DCM. 
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Hledáme Hledáme Hledáme Hledáme ----    nabízímenabízímenabízímenabízíme    
Vaříš rád nebo se to chceš naučit? 

Pokud, čtenáři, rád kuchtíš nebo jen tak experimentuješ v 
kuchyni anebo bys rád přijal za své umění kuchařské? Máme pro 
Tebe úžasnou nabídku, jak k tomu všemu dojít! Přijeď k nám na 
Diecézní středisko mládeže do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Každý 
víkend, kdy zde probíhá nějaký kurz či jiný program, rádi uvítáme 

kohokoli, kdo nám přijede pomoci s vařením. Pán se o nás dobře stará…stále nám posílá 
své pomocníky. Občas to sice zavrzá, ale ne u Něj.☺ Na další odvážlivce s trpělivostí  
a vařečkou čekáme!   Kuchařský list s rozpisem víkendových akcí si můžeš stáhnout  
na našem webu: http://dcm.doo.cz, popř. volej 558 669 413 nebo 731 625 718. 
 
 
 

NástNástNástNástěnkaěnkaěnkaěnka 
Mrtvé křesťanství  

aneb vzkaz čerstvě uvěřivším  
(podle Terezie Zukić) 
 
Existuje mnoho názorů, že křesťanství je jakýmsi přežitkem. Je nudné a člověku nic 
nemůže dát. Vždycky to tak ale nebylo. Bývaly doby, v nichž být křesťanem bylo tím 
nejnapínavějším na světě. Jinak by nebylo možno vysvětlit, že křesťané byli v různých 
staletích a kulturách pronásledovaní, věznění a popravovaní, dokonce předhazovaní 
lvům. Tito lidé planuli nadšením. Všechno jim mohli vzít, jenom ne víru - ta byla tím 
nejcennějším, co měli. Raději si nechali srazit hlavu! 
Těžko uvěřit, co? 
 
     Víte však, že i dnes jsou ještě ve světě křesťané 
terorizováni, vězněni, a dokonce zabíjeni - a člověk 
se pak ptá, jak to, že riskují hlavu a krk, když to stejně 
mnoho lidí považuje jen za "vychladlé kafe". Úplně 
mrtvé (jak se stále říká) křesťanství ale zase není. 
Ještě stále totiž na celé zemi nenajdete podnik, který by 
měl jen přibližně tolik návštěvníků jako 
bohoslužba, kterou křesťané slaví neděli co neděli na 
celém světě. Tak moc "mimo" dějiny být nedokážou! 
 
     Vy jste se dali na cestu, abyste zjistili, co na té historii vlastně je - a to považuji za 
velice silný postoj. Chci se za vás proto modlit, abyste nenarazili na falešné proroky, na 
nějaké intelektuální žvanily, ale abyste se svěřili lidem, v nichž hoří vnitřní oheň. Protože 
víru člověk nemůže ovládnout rozumem a získat intelektuální akrobatikou - k tomu 
potřebuje především srdce. A to musí být zapálené. 

(www.vira.cz) 
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AAAAkce pro váskce pro váskce pro váskce pro vás 
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CvilínCvilínCvilínCvilín    
 
Další setkání mají účastníci 
letošního kurzu Animátorů 
„jedniček“. Změna je ovšem 
v místě setkání. Tentokráte prožijí 
duchovní obnovu na CvilíněCvilíněCvilíněCvilíně. 
Začátek je v 19h a konec nedělní 
oběd ve 12h. 

 
20.1. 2010 

Biskupství Ostrva 
 

První Večer mladých v novém roce 
bude patřit zejména těm, kteří si 
rádi hrají a soutěží. Bude pro vás 
připraven VEČER PLNÝ HER. 
     Začínáme klasicky mši sv. v 18h, 
přijít můžeš už v 17h posedět 
v našem „baru“, popovídat si a dát 
něco na zub. Po mši sv. je možnost 

 
 

15. – 16.1.2010 
Stará Ves n/O. 

 
Všechny Zástupce za děkanáty,  
jejich zástupce zveme v pátek  
na další setkání na faru ve Staré Vsi. 
Stejně tak zveme v sobotu kaplany 
pro mládež. Probereme dění  
v děkanátech a vrhneme se plnou 
parou na diecézko, které se 
uskuteční v březnu v Kravařích. 
Začínáme v pátek večeří v 19h. 
Rozloučíme se v sobotu po obědě.  



Vagónek leden 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vagónek leden 2010 
 

 

 



Vagónek leden 2010 
 

Uzávěrka příštího čísla:  19.2. 2010 

Vydává: Diecézní centrum mládeže, Kostelní nám.1, 728 02  Ostrava 

Redakce: o. Kamil Strak, o. Klement Rečlo , Katka Bohatá,  

Katka Vláčilová, Honza Ligocký, Michal Frčo, Petr Hrtús. 

Tel.: 596 116 522, kl.238, +420 739 447 370, http://dcm.doo.cz 

Své příspěvky do Vagónku zasílejte na e-mail: dcm@doo.cz.  

Možnost zasílání Vagónku mailem. Kontaktujte nás na výše uvedeném mailu. 

 
 

 
 
☺ Jak zdvojnásobíte cenu Trabanta? 
Naplníte mu nádrž benzínem. A jak ji 
ztrojnásobíte? Koupíte víčko na nádrž. 
 
☺ Dva důchodci u dveří:  "Dobrý den, 
pane, vybíráme na domov důchodců  
a rádi bychom se vás zeptali, jestli 
byste nám něco nedal."  "Ale s radostí, 
pánové," povídá chlápek ve dveřích, 
"moji tchýni." 
 
☺ Muž s hodně velikým břichem stál 
před mateřskou školkou. Z okna se 
vyklonila mladá učitelka a zeptala se: 
  "Čekáte dítě?" Muž se usmál  
a zdvořile odpověděl:  "Ne, to mám  
od kofoly." 
  
 ☺ Jedou dva kostlivci na motorce a 
ten, co sedí vzadu, se ptá toho, kterej 
řídí:  "Proč máš na krku ten náhrobní 
kámen?"  "Ty neznáš vyhlášku?" 
  "Znám."  "No tak vidíš, přeci nemůžu 
jezdit bez papírů."              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
☺ Novinářka takhle šla  
po předměstí a všimla si jednoho 
malého staříka, jak se na houpacím 
křesle vyvaluje ve slunečních 
paprscích. Dostala nápad a jde  
k němu:  "Dobrý den, pane. Nemohla 
jsem si nevšimnout, jak vypadáte 
spokojeně. Mohl byste mi pro naše 
noviny prozradit recept na spokojený 
dlouhý život?"  "Kouřím denně tři 
krabičky cigaret, za týden vypiju bednu 
whisky, jím tučná jídla a zásadně 
necvičím."  "To zní opravdu zajímavě. 
A kolik vám je?"  "Jedenatřicet." 
 
☺ Blondýnka se ptá na ulici: 
  "Pane, prosím vás, kolik je hodin?" 
  "Je čtvrt na čtyři." 
Blondýnka jen kroutí očima a říká: 
  "Víte, to je divné. Ptám se na tohle 
celý den a pokaždé dostanu jinou 
odpověď." 

☺ Jeden pasažér na Titaniku, 
zachvácen panikou, lomcuje  
s kapitánem:  "Kapitáne, kapitáne, jak 
daleko je to k nejbližší zemi?" 
  "Dvě míle."  "Kterým směrem?" 
  "Směrem dolů." 

 
 


