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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Milí přátelé, 
     Sníh, zima a mráz patří k tomuto 
času. Osobně to mám moc rád. Zajeď si 
někam zalyžovat, protáhnout na dvě 
hodiny běžeckou stopu. Také pořádně 
vymrznout, až do morků kosti. Člověk 
tím utužuje zdraví. Rád vzpomínám  
na dětská léta, když jsme byli na kopci, 
sáňkovali a domů přišli úplně mokří. 
Dokonce jsme nemohli napustit teplou 
vodu do vany, jak to bolelo. Museli 
jsme připouštět postupně. Život není 
jen o výkonu, o technickém pokroku,  
o stále lepších znalostech. I dnes se 
začíná mluvit o tom, že technický svět  
a věda nedává odpovědi na otázky 
lidského života. Cesta lidského života je 
lemována rozhodnutími, novými 
situacemi a zážitky. Člověk je zván, aby 
do svého života neustále pouštěl Boha. 
Jeho přítomnost dává lepší jasnost 
v rozhodování. Dává sílu pro smysl 
života. Vždyť to, že jsme a žijeme, je 
přece darem samotného Boha. Není  
to výplod technického výzkumu. Je zde 
láska, touha být a žít zde na zemi. Na 
zástupcích za děkanáty jsme si mohli 
uvědomit, jak je dar mládí a růst  
ve společenství nezastupitelný.  
Ve společenství se utužuje a sílí víra, 
posiluje se životní směr, přijímají se 
odpovědi na nezodpovězené otázky 
života. „Kde jsou dva, nebo tři, Pán je 
uprostřed nich.“  Potřebujeme hodně 
oživovat, zakládat společenství různého 
typu, kde bude zván Pán. Je radostí, že 
se to daří i s kaplany pro mládež. Prožili 
jsme také týden v tichu na sv. Hostýně. 
Příroda v zimě nabírá sílu. Odpočívá  
a připravuje se na nové časy. Tak každý 
z nás, i já sám osobně, potřebuji nabrat 
sílu. V modlitbě, rozjímání, četbě  
a procházkách, běžkování, byla k tomu 
příležitost. Nezapomínejte na momenty 
zastavení. „Pán Ježíš zval učedníky, 

aby si odpočinuli.“ Dlouhé večery nás 
vybízejí vzít knížku a začíst se do: 
Písma svatého, duchovní literatury či 
křesťanské beletrie. Je dobré si položit 
otázku: Kolik čtu a kolik prosedím  
u televize a počítače? Doba, ve které 
žijeme, potřebuje novou orientaci. 
Počítač, internet, multifunkční media 
nám mnoho dávají, ale také mnoho 
berou. Dávají rychlost a dostupnost. 
Berou lidské setkání, prožívání, sdílení 
lidských osudů. Nezapomínejte, že 
nikdy nic nenahradí setkání tváří v tvář 
s kamarádem či kamarádkou. Všem 
také velké díky za prožití IV. 
Střediskového plesu. Je to znak touhy 
setkat se, zatancovat, vzájemně se 
poznávat a prožít pěkné naplněné 
chvíle. Čeká nás turné jarních prázdnin. 
Nevíš-li co s časem, přijeď k nám  
na Středisko. Pro každý okres, vždy  
od středy 9.30 hod. do pátku 9.30 hod. 
Máš možnost prožít jarní prázdniny u 
nás. Těšit se můžeš na: povídání si, hry, 
vyrábění, soutěže, společnou modlitbu, 
setkání s knězem a spoustu legrace ☺.     
Cetileté(19+) zveme na jejich oblíbený 
Víkend pro cetileté, který je připraven 
na dny 19. - 21.2., nebudete se nudit! 
Pozvi své kamarády a nezapomeň se 
přihlásit. Závěr měsíce patří Postnímu 
nočnímu bdění v Bílovci. Chceme se 
modlit i s mladými biloveckého 
děkanátu, vyprosit od Pána požehnání 
a růst. Přijeď taky, začínáme v pátek 
26.2. v 19 hod v kostele v Bílovci. 
Zakončení bude ve 24.00 hod mší 
svatou. „Únor bílí, pole sílí.“ Naber 
hodně sil, jak fyzických na sněhu, tak 
hlavně duchovních u našeho mistra a 
Pána. Ať tě na cestách víry provází síla, 
prožitek a radost v životě společenství. 
Modlím se za všechny společenství 
v naši diecézi.  Vše dobré přeje a žehná 

+o. Kamilos – váš ředitelek 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
ÚNOR 2010 

01.02. 2010 1. čtení: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13Žalm:Zl 3 Evangelium: Mk 5,1-20 
00002.2.2.2.00002222....    2020202010101010  1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm: Zl 24 2. čtení: Zid 2,14-18 
                            Evangelium: Lk 2,22-40 
03.02. 2010 1. čtení: 2Sam 24,2.9-17 Žalm: Zl 32 Evangelium: Mk 6,1-6 
04.02. 2010 1. čtení: 1Kral 2,1-4.10-12 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Mk 6,7-13 
05.02. 2010 1. čtení: Sir 47,2-13 Žalm:Zl 18 Evangelium: Mk 6,14-29 
06.02. 2010 1. čtení: 1Kral 3,4-13 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mk 6,30-34 
00007.7.7.7.00002222....    2020202010101010    1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8 Žalm: Zl 138(137) 2. čtení: 1Kor 15,1-11 
                            Evangelium: Lk 5,1-11 
08.02. 2010 1. čtení: 1Kral 8,1-7.9-13 Žalm: Zl 132 Evangelium: Mk 6,53-56 
09.02. 2010 1. čtení: 1Kral 8,22-23.27-30 Žalm:Zl 84 Evangelium: Mk 7,1-13 
10.02. 2010 1. čtení: 1Kral 10,1-10 Žalm: Zl 37 Evangelium: Mk 7,14-23 
11.02.  2010 1. čtení: 1Kral 11,4-13  Žalm: Zl 106 Evangelium: Mk 7,24-30 
12.02. 2010 1. čtení: 1Kral 11,29-32;12,19 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mk 7,31-37 
13.02. 2010 1. čtení: 1Kral 12,26-32;13,33-34 Žalm:Iz 106 Evangelium:Mk 8,1-10 
14.14.14.14.00002.2.2.2.    2020202010101010 1. čtení: Jer 17,5-8 Žalm: Zl 1 2. čtení: 1Kor 15,12.16-20 
                            Evangelium: Lk 6,17.20-26 
15.02. 2010 1. čtení: Jak 1,1-11 Žalm: Zl 119  Evangelium: Mk 8,11-13 
16.02. 2010 1.čtení: Jak 1,12-18 Žalm:Zl 94 Evangelium: Mk 8,14-21 
17171717....00002.2.2.2.    2020202010101010 1.čtení:Jl2,12-18Žalm:Zl51,3-4.5-6a.12-13.14+172.čtení:2Kor 5,20-6,2 
                            Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
18.02. 2010  1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm:Zl 1 Evangelium: Lk 9,22-25  
19.02. 2010  1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 9,14-15 
20.02. 2010  1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm: Zl 86 Evangelium: Lk 5,27-32 
21.21.21.21.00002222. 20. 20. 20. 2010101010  1. čtení: Dt 26,4-10 Žalm: Zl 91 2. čtení: Rim 10,8-13 
                            Evangelium: Lk 4,1-13                                                     
22.02. 2010  1. čtení: 1Petr 5,1-4 Žalm: Zl 23(22) Evangelium: Mt 16,13-19 
23.02. 2010  1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 6,7-15 
24.02. 2010 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 11,29-32 
25.02. 2010  1. čtení: Est 4,17 Žalm: Zl 138 Evangelium: Mt 7,7-12 
26.02. 2010  1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Zl 130 Evangelium: Mt 5,20-26 
27.02. 2010 1. čtení: Dt 26,16-19 Žalm: Zl 1119 Evangelium: Mt 5,43-48  
28.028.028.028.02222. 20. 20. 20. 2010101010  1. čtení: Gn 15,5-12.17-18 Žalm: Zl 27(26) 2. čtení: Flp 3,17-4,1 
                            Evangelium: Lk 9,28b-36
 

Svátky a slavnosti 
ÚNOR 2010 

 
� 02.02. Uvedení Páně do chrámu 
� 11.02. Panna Maria Lurdská 

� 17.02. Popeleční středa 
� 22.02. Svátek sv.stolce 

�  
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PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Mgr.Michal Frčo 
 
Představujeme Michala Frča as. Miša – nového týmáka na 
Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
 
1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím 

tedy, můžeš se v krátkosti představit? 
Volám sa Michal Frčo, mám 25 rokov, pochádzam zo Senca, čo je 

malé mesto neďaleko Bratislavy. Ak to z predošlej vety nie je ešte dosť jasné, tak 
prezradím, že som slovenský štátny občan slovenskej národnosti. Existujú aj špekulácie, 
že som Maďar, ale tieto sa nezakladajú na pravdivých informáciách, aj keď proti 
Maďarom nič nemám. Az én hazám az imádság háza.V ďalších otázkách sa predstavím 
podrobnejšie. 
 

2)  Jak ses dostal na Středisko do Staré Vsi? 
S obľubou hovorievam, že je to „Boží vůle“, ale aby ste si nemysleli, že sa s vami nechcem 
podeliť o svoje životné príbehy, tak vám to rozpoviem. Od mája do augusta 2009 som 
posobil ako dobrovoľník vrámci Európskej dobrovoľníckej služby v Zátore pri Krnove. 
Bol to projekt na ktorý získal prostriedky vtedajší Krnovský dekan o. Marcel Krajzl. 
Býval som u neho na fare a pomáhal mu s mládežou a aj s inými aktivitami. Mojim 
mentorom v tomto projekte bol o. Klement Rečlo, ktorý tam predtým posobil jako jáhen. 
Vďaka nemu som sa počas tohoto pobytu viac krát dostal do Staré Vsi a zoznámil sa s o. 
Kamilom Strákom. Medzi iným sme sa bavili aj o práci týmakov na stredisku, pretože 
ma to zaujímalo. Keďže som nemal jasno ohľadom svojej budúcnosti a tiež som vedel,  
že vtedajší týmaci končili, poprosil som o. Kamila, či by ma vzal do služby. Ten sa 
vyjadril v zmysle, že budeme sa za to modliť a čas ukáže. V auguste na diecézku mi 
oznámil, že má aj iného kandidáta a z konkrétnych dovodov mu chce dať prednosť. Táto 
správa ma hlboko zasiahla, ale snažil som sa nedať najavo smútok. Asi o dva týždne mi 
znova volal, že dotyčný si to rozmyslel, či mám stále zájem. Súhlasil som a tak som sa 
stal členom obávaného staroveského týmu. 
 

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

Myslím, že sa počas bežného dňa na stredisku nájdu prvky, ktoré sú charakteristické  
pre kláštor, rodinu, školu aj vojnu. Každý deň má svoj dosť presný harmonogram  
a odchýlky akéhokoľvek druhu sú nežiaduce. Ale inak sa aj aj zasmejeme. Priemerne asi 
2,7 krát za deň. 
 

4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 
Vačšinou sú to úlohy organizačno-technického charakteru. O. Kamil sa zatiaľ obáva 
dávať mi na starosť duchovný program, musí si ma najprv preveriť, či náhodou 
nesúhlasím s nejakým heretickým učením. Ale nie, teraz vážne. Existuje snaha, aby sa 
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každý člen týmu podieľal na aktivitách každého druhu s tým, že určité úlohy sú pre neho 
prioritné. U mňa sú to práve vyššie spomenuté technicko-organizačné úlohy. 
 

5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích? 
Sú to skvelí ľudia. Veľmi priateľskí a ochotní. Snažia sa ma podprovať v mojich dobrých 
danostiach a pomáhať mi prekonávať tie zlé. 
  

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
Skúšal som už všelijaké neuveriteľné práce. Len tak pre zaujímavosť som brigádoval  
vo firme ktorá prevádzkuje chemické prenosné záchody.  Jednou z mojich úloh bolo 
čistit ich. Najhoršie boli tie, ktoré boli prenajaté na stavbách. Stavbári majú zrejme 
nejakú špeciálnu stravu. Z takých vážnějších oblastí… som čerstvý absolvent právnickej 
fakulty Univerzity J. A. Komenského  v Bratislave.  
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Pochádzam z katolíckej rodiny, mám jednu o rok staršiu sestru, ktorá je vydatá a má  
1,5 ročného syna, teraz v lete čakajú ďaľší prírastok. Mám aj dva roky mladšieho brata, 
ktorý študuje a popri tom aj pracuje. Rodičia majú harmonické manželstvo a obaja 
pracujú. 
 

8) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol? 
Keď som bol mladší zažíval som trapasy skoro stále, teraz je to už lepšie, ale keď budete 
chodiť pravidelne do Vsi, tak určite vám nejaký predvediem. Ale naučil som sa nebrať 
trapasy tragicky. Ak mojím trapasom pobavím ostatných, je to v pohode, nikto nie je 
dokonalý, každému občas ujde. Ako som sa učil na poslednú štátnicu, bol som trochu 
mimo reality a keď som si chcel na obed objednať pizzu, vytočil som omylom číslo 
k mamičke do práce a od jej šéfovej som si vypýtal quattro formagi. Asi tak… 
 
 

o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa mlmlmlmlaaaaddddýmýmýmým     
Proč tady jsem 
Když mě tehdy nesli zabaleného  
do spacáku, začal jsem se ptát: „Proč 
tady jsme, kam kráčíme?“ Kdybych  
v Tatrách každý strom pojmenoval 
latinským názvem, kdybych měl 
encyklopedické znalosti a peníze, 
nevím, proč tady jsem. A tak jsem 
zmizel do semináře. Nosil jsem děravé 
rifle, tričko, v dlouhých vlasech 
čelenku. „Půjdu do semináře a tam mě 
ostříhají, oholí, možná napudrují.“ Bál 
jsem se. A tak jsem poslední noc před 
nástupem do semináře zazvonil u 
jedněch sester. Věděl jsem, že mají 

kapličku, potřeboval jsem být s 
Ježíšem. Celou noc jsem se v ní modlil. 
Strašně jsem se bál. Vpředu svítilo 
věčné světlo a po mě stékal pot: „Pane 
Bože, můžu já jít do semináře?“  
A tak jsem začal na stěnu přibíjet 
hřebíky a věšel na ně to, co jsem měl 
nejvíc rád. Na jeden jsem pověsil 
kimono, na druhý pušku, na třetí lano  
a na čtvrtý koně. Na pátý hřebík jsem 
chtěl pověsit holku, ale nešlo to. „Pane 
Bože, to poslední, to nezvládnu. Ježíši, 
já to poslední nemůžu udělat a ty to víš. 
To poslední jen s Tvou pomocí.“  
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     Přijela k nám televize, taková  
kde nehledají pravdu, ale senzaci,  
a reportérka se mě ptala: „Pane faráři, 
nechybí vám žena?“ Já jsem  
si pomyslel, Pane Bože, když řeknu,  
že nechybí, tak lžu. Když řeknu,  
že chybí, Bože, kolik lidí já zmatu? Ale 
já jsem služebník Boží, musím říkat 
pravdu. „Chybí.“ - „Co jste to říkal? 
Můžete to zopakovat?“ - „Já myslím,  
že každému normálnímu muži žena 
chybí. A ten, který říká, že ne, není 
normální nebo lže.“ - „A jak to řešíte?“ - 
„Když mi moc chybí, sednu na koně  
a jedu za ní.“ - „A kde, pane faráři?“ - 
„Do Levoče k Panně Marii.“ Kněz,  
který nenajde správný vztah k Matce 

Boží, je ztracený případ. Stejně jako  
v manželství - ne z nelásky k matce,  
ale z lásky k partnerce se ženíš. 
Kněžství, zasvěcený život je ještě  
o stupeň výše. Ne z nenávisti k ženám, 
ale z lásky k Bohu jsme se stali knězi. 
„A pane faráři, vy jste chtěl i dceru.“ -  
„I to víte? Ano, chtěl.“ - „No a to je 
takový problém?“ - „Počkejte, já jsem 
katolický kněz.“ - „No a to by byl 
problém?“ - „Aha, tak. Ne, nebyl“ - „No 
tak.“ - „Ale když budu mít dceru, 200 
synů ztratí otce.“ Láska, která tě nic 
nestojí, za nic nestojí. 
(pokračování příště) 

o.Maroš

 
 

Ze života mladýchZe života mladýchZe života mladýchZe života mladých    
VÍKENDOVKA u nás 
 
Zdravím šecky okolo.. zdravím 
z Frenštátu ☺ 
Chtěla bych říct, že nejsme žádné 
šedivé myšky tam někde za varhanami. 
Ale že taky podnikáme.. Chcete vědět 
co? Tak prosím… 
     Byl říjen. Říjen 2009. Přesněji 22.  
a všichni tady u nás si balili. Zítra nás 
totiž čekal velký den. Velké dny až do 
25. Velké dny v horách a s kamarády. 
Jedeme na víkendovku s Jonášem  
a velrybou! Dojeli jsme na místo, teda 
skoro. Vyložily se všechny věci a šlo se 
do kopečka do kopce. Až skoro  
na vrcholek. Sněhem, blátem, lesem, 
polem. Cesta byla první zkouškou ☺  
Ale všichni zdárně došli takže je co říct. 
Zabydleli jsme se v chatce na kopečku, 
teda na kopci, na velkém kopci 
v horách. Na vysokém místě  
na Morávce. Program byl zajímavý, 
všelijaké hry, dokonce i jedna noční 
hra, kdy jsme šli po cestě vyznačené 

loučemi přes les, z kopce, do kopce  
a po sněhu, takže to do svahu trošku 
klouzalo a přenášeli jsme vodu 
Jonášovi do velryby, aby nemusel 
žíznit. Velkou část jsme vylili, takže se 
moc nenapil, ale snaha byla.☺ Bylo  
to zajímavé, jak jinak. Víkendovka 
probíhala celkem klidně a pohodově, 
ale najednou… netekla nám voda. A co 
teď?! No, ještě že máme Krtka. Jak se 
získá v horách voda, když je zima  
a v okolí je jen sníh? Jednoduše! Vezme 
se sníh a dá se ke kamnům. To by mě 
nikdy nenapadlo. To bylo zajímavé. Ty 
kopy kýblů a lavorů a já nevím čeho 
všeho ještě kolem kamen jsou 
nezapomenutelné. Ale nic nám 
nechybělo. 
     A na chatu k nám přijel i otec. Měli 
jsme společnou mši svatou. Kdo rád 
lumpárny určitě by se neztratil. Nuda 
s námi nejezdí. ☺ 
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Pomalu se blížil den odjezdu. Zabalili 
jsme si a i s taškami jsme se skutáleli  
ze svahu dolů. Pak jen nasedat do aut, 
které přistavěli rodiče a (hurá?!) domů.  

Všichni jsme natěšení na příští 
víkendovku, takže kdo by rád zažil 
dobrodružství s námi, ať se připojí!!! 
 

Katka, Frenštát p/R.
 
 

Akcia Silvester“ 
Silvester 2009 bol v poradí druhý, 
ktorý som strávil na stredisku v Starej 
Vsi. Keďže sa v lete vymenili týmaci, 
program bol obohatený o nové nápady. 
Napríklad sme všetci uvítali návrh,  
aby sa nerobila výzdoba. Vraj sa to aj 
tak potom všetko musí upratovať.  
A majú pravdu:-). Ja som taký 
outdoorový typ, takže som čakal,  
či bude túra a telocvična. A nesklamal 
som sa.  
     Hneď prvý deň sme si zahrali  
v telocvični futbal, florbal a zopár 
zvláštnych, ale zaujímavých hier,  
ktoré som nikdy predtým nehral. Výlet 
sme si vychutnali vo štvrtok. Myslím,  
že postačoval (takmer) každému. 
Vzhľadom na športové zameranie 
niektorých členov farského týmu bude 
možno nabudúce aj cyklotúra:-). Téma 
celého Silvestra bola o Eliášovi a jeho 
viere, takže aj výšľap na vrchol 
Kňehyňe symbolizoval Eliášov výstup 
na horu Karmel. No a viera? Niekto 
veril, že vrchol už nie je ďaleko a niekto 
dúfal, že mu ostane aspoň kúsok 
Horalky:-). Po obede bola siesta, 
vlastne ani nebola -lebo nestihla byť. 
Bola totiž sv. omša. Po rozdelení  
do troch skupiniek pomaly začala 
príprava zábavno-poučno-kultúrno-
vzdelávacieho, ale hlavne umeleckého 
programu. Zvuky, ktoré sa ozývali  
z poschodia, pripomínali obrovskú 
ZOO. Výsledok bol však úžasný. 
Skupinka vydávajúca ten bliakot 
pripravila muzikál, ale to sa veľmi nedá 

opísať slovami. Poviem len toľko,  
že postavy boli o. Kamil, o. Klemo, 
ovečky a mačka. Kto to nevidel, má  
čo ľutovať. Fakt solídny...    
     Silvestrovskú večeru nám uvarili  
o. Kamil a o. Klemo a bola úplne 
perfektná. Síce nejak nechceli 
prezradiť, aké mäso použili (asi 
kuchárske tajomstvo:-), ale chutila 
výborne.  
     Posledné chvíle roka sme strávili  
v kostole, na krátkej adorácii. Pár 
minút pred polnocou sme ešte videli, 
ako odchádza Eliáš na ohnivom voze  
do neba(v podstate odišiel za kostol  
a tam   začal horieť aj on sám). Potom 
už o. Kamil spustil zvony. Aj keď bolo 

ešte iba 23:56, ale nevadí - boli sme 
prví:-). 
     Ďakujem o. Kamilovi, o. Klemovi  
a týmakom za to, že som Silvester 
mohol stráviť nielen  zábavne  
ale aj zmyslupne a všetkým účastneným  
za tých pár hodín, ktoré sme prežili 
spolu. 

Maro Rečlo 
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4. Střediskový ples 
z pohledu kuchyňské služby toho času na odpočinku aneb Papuče o.Kamila 
Jednoho krásného lednového dne, kdy 
mrzlo až praštělo, rampouchy zvonily, 
auta bouraly a pára z úst v mžiku mrzla 
v sníh, vydali jsme se já, můj rodný 
bratr a další jiní jinoši do Staré Vsi, 
abychom zde předvedli své, ač chabé, 
kuchařské umění. Po výstupu z auta, jež 
jsme zaparkovali na našem tradičním 
místě, před střediskem, jsme měli tu 
možnost, ač nedobrovolně, okusit na 
vlastní kůži rituál papežů vystupujících 
z letadla v navštěvované zemi - líbání 
země, neboť naše podrážky byly 
uzpůsobeny pro jiné podnebné pásmo.  
Po strastiplné cestě k místní škole, kde 
měla celá akce propuknout, jsme 
vstoupili do nitra této budovy a přivítali 
se s Kačou, jež byla vrchní velitelka naší 
kuchyňské divize. Ta nám rozdala úkoly 
a my jsme se vrhli do práce. 
Poněvadž jsme 
v této divizi 
byli samí muži 
(kromě naší 
Drahé Kači 
Bohaté, vrchní 
velitelky....) 
zjistili jsme 
náhle, že někteří jedinci 
nemají ani tuchy o tom, jak jde 
například tvořiti zdobné kreace 
z pochutin umísťovaných na chlebíčky, 
tak, aby vypadaly lahodně pro ctěné 
oko zákazníka. S tímto problémem 
jsme se však po chvíli vyrovnali a po 
několika prototypech jsme přešli na 
sériovou výrobu. Vše šlo po másle, či 
sýrové pomazánce, až do té chvíle, než 
nás navštívil otec Kamil. Vstoupivše do 
kuchyně rázným krokem, bylo mi jasné, 
že otec Kamil není ve svém tradičním 
laškovném duševním rozpoložení, 
avšak v rozpoložení bojovém. Spolu 
s bratrem jsme jej bezelstně a 

s úsměvem, uctivě pozdravili našim 
tradičním pozdravem: ,Pozdravpánbuh, 
paneotče!‘‘ On však si nás svým rudým 
zrakem přeměřil od hlavy, až...se 
zastavil na našich botách v provedení 
jiného podnebného pásu. ,,Co to je? To 
jsou boty do kuchyně?‘‘, zahřímal tak 
jako kdyby nestál v kuchyni, ale 
v chrámu Páně na kazatelně. My však 
jsme jej ujistili, že tyto boty jest možno 
nositi i v kuchyni, že jsou konvertibilní. 
On však tomuto nevěřil a vyslal mě na 
faru abych mým spoluvařitelům 
obstaral vhodnou obuv. Po strastiplné 
cestě, za mrazu a krutého namrzajícího 
deště, chodníku jako zrcadlo a 
opětovného líbání země, dorazil jsem 
na faru, abych vyhledal onu vhodnou 
obuv, hodnou kuchyňských pracovníků. 
Na faře je umístěn takový zvláštní koš, 
v němž papuče jsou. Začal jsem hrabati 
závratnou rychlostí, abych nalezl nějaké 
vhodné obutí, avšak připadal jsem si 
jako ve zlém snu, neboť jsem stále 
nemohl nalézt dva stejné kusy. Do toho 
všeho jsem cítil bolest, neboť mě tlačil 
čas. Nakonec jsem nalezl vhodné páry 
papučí a vrátil se do kuchyně do školy. 
Po návratu jsem zpozoroval, že naše 
pracovní skupina se rozrostla o další tři 
členy, tedy spíše členky. Byly to tři 
místní farnice matoucí svým věkem, ale 
o tom až později... Po převlečení a 
přezutí do kuchyňského úboru jsem 
zjistil, že se dosavadní systém práce 
rozpadl a nastal nový řád. Ony farnice 
nám reorganizovaly výrobu a podpůrná 
pracoviště v takovém rozsahu, že jsem 
nebyl schopen se opětovně zařadit do 
produkce. Začal jsem tedy dělat, jako 
kdybych teprve přišel a ptal jsem se, 
jako vždy když nemám co dělat, ,,Co 
mám dělat?‘‘ Farnice však byly vstřícné 
a shovívavé, když viděly bezradného 
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muže v kuchyni a přidělily mi 
specializovaný úkol, smažení hranolků. 
Další přípravy dopadly formou 
nezajímavou až na jednu výjimku, když 
se můj rodný bratr snažil stvořit obří 
jednohubku, pro lidi s neobvykle 
velkými ústy, z podélně rozřízlého 
rohlíku. A začal ples. Po počátečním 
uvítání moderačního týmu, jsme 
s panem bratrem přerušili výrobu, 
oblékli čisté zástěry, vzali obří 
naběračku a další propriety a vstoupili 
na taneční parket, abychom provedli 
předtančení. Předtančení bylo ve stylu 
rozkošně smutného baletu, o tom, 
kterak otec Kamil a otec Klement 
vybírají, kterou ovečku ze svého stáda 
utratí, aby ukojili své hladové choutky 
(pozn. red.: ovečky zde jsou myšleny 
jako němé tváře, jenž otec chová na 
faře). Po velkém váhání se však oba 
otcové rozhodnou, že lepší, 
než zabíjet ona nebohá 
zvířata, je jíst 
vegetariánskou stravu. 
Ovce představovala část 
skupiny ADSL (Amatérský 
divadelní spolek lidu). Po 
úspěšném předtančení 
následovala klasická 
plesová zábava. My však 
v kuchyni jsme ji nemohli plně 
provozovat, neboť jsme obsluhovali 
hladovějící krky tanečních párů. 
Nevěděli jsme však, že ony tři farnice, 
s nimiž jsme spolupracovali jsou velmi 
tancechtivé. Normálně bych očekával, 
že tyto dámy budou úctyhodně přihlížet 
na plesovou vřavu, ale opak byl 
pravdou. Z ničeho nic mě jedna chytla a 
začala na mě aplikovat taneční rytmus. 
To mě velmi překvapilo neboť jsem 
tento chvat neočekával. Velmi mě však 
ony dámy překvapily, neboť jejich 
taneční umění bylo skvěle vybroušené 
(Zvládaly divoké rytmy diska, stejně 

dobře, jako plavný valčík). Dlouho jsem 
si již tak výborně nezatančil a skláním 
jim poklonu a vyjadřuji poděkování. 
Pro provozování tanců mimo kuchyni, 
na tanečním sále, se však i v mém 
kuchyňském tempu objevila skulinka. 
Bohužel jsem se nemohl zaobírat 
příslušnými opatřeními, která normální 
člověk udělá, než vejde do plesové 
vřavy, jako je převlékání se 
z pracovního trika do košile, výměna 
bot, avšak mé spolutanečnice z řad 
návštěvníků měly pro toto pochopení. 
Byl to můj první ples, kdy jsem poprvé 
tančil v papučích. Bylo to velmi 
pohodlné, vzdušné a příjemné tančení. 
A to vše jen díky kazatelské schopnosti 
otce Kamila. Proto navrhuji návrh do 
budoucna: ,,Uspořádejme papučový 
ples!‘‘ Avšak již nyní vím, že se toto 
zřejmě nikdy nestane, už jen kvůli 
tomu, že nohy některých jedinců jsou 

doprovázeny i čichovým dojmem. 
Tato nepříjemnost 
by se však dala 
vyřešit tím, že by se 
provedl obřad mytí 
nohou. Z plesového 
hlediska běžného 
smrtelníka hodnotím 
tuto akci, jako velmi 
vydařenou, avšak 

z hlediska kuchyňské divize hodnotím 
tuto akci jako velmi nevydařenou, 
neboť mnoho jídla zůstalo a my jsme 
byli nuceni doma jíst po celý týden 
guláš, jehož přebytek, tedy spíš malou 
část, nám otec Kamil přeochotně 
daroval, jako odměnu za kuchyňské 
služby. Do budoucna jsem pro, aby 
muzikanti hráli více divočejších rytmů, 
neboť je nutno lidi nejprve vyhladovět, 
aby byli divocí hlady a potom 
nasytit....ale to už je jiná pohádka. 
 

Jan Borovička 
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12. 12. 12. 12. ––––    14.2. 201014.2. 201014.2. 201014.2. 2010    

Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.    
 

Své třetí setkání mají účastníci 
kurzu Školy partnerství, a to druhý 
víkend v únoru. Opět na faru do 
Staré Vsi se sjedou páry či 
jednotlivci, kteří se chtějí 
dozvědět něco více o vztahu 
mezi mužem a ženou. Začátek je 
klasicky v pátek v 19h a konec v 
neděli po obědě. 

 
24.2. 2010 

Biskupství Ostrva 
 

Postní Večer mladých bude patřit 
uměleckému přednesu, který nám 
předvede profesionální herec  
Mgr. Kamil KoulaMgr. Kamil KoulaMgr. Kamil KoulaMgr. Kamil Koula a přednese nám 

Lurdský zázraLurdský zázraLurdský zázraLurdský zázrakkkk.  
     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 
rozhovoru s knězem. 

 
 

12. – 14.2. 2010 
Cvilín u Krnova 

 
Duchovní obnovu prožijí Animátoři, 
kteří navštěvují kurz Animátorů 
druhým rokem. Upozorňujeme 
všechny účastníky, že se duchovní 
obnova koná na mariánském poutním 
místě na Cvilíně u Krnova.  
Začínáme v pátek v 19h na Cvilíně!  

 
ST 9.30 hod. ST 9.30 hod. ST 9.30 hod. ST 9.30 hod. ––––    PÁ 8.30 hod.PÁ 8.30 hod.PÁ 8.30 hod.PÁ 8.30 hod.    

Chceš si odpočinout od školních 
lavic a zároveň nechceš “pronudit” 
čas jarních prázdnin? Sbal si svých 
pár švestek - čekáme Tě  
na Diecézním středisku mládeže  
ve Staré Vsi n/O. Jarní prázdniny 
probíhají v 6 týdenních turnusech 
dle okresů. Začínáme vždy  
ve středu v 9.30 hodin ráno  
a loučíme se v pátek v 9.30 hodin 
ráno. Svůj příjezdSvůj příjezdSvůj příjezdSvůj příjezd    (i skupiny či (i skupiny či (i skupiny či (i skupiny či 
třídy) hlaste předem na tel: třídy) hlaste předem na tel: třídy) hlaste předem na tel: třídy) hlaste předem na tel:     
558 669 413 nebo 731 625558 669 413 nebo 731 625558 669 413 nebo 731 625558 669 413 nebo 731 625    718!718!718!718! 

Diecézní setkání mládeže s o.biskupem Františkem  
Kde: Kravaře   Kdy: Sobota 20.3.2010 

sleduj http://dcm.doo.cz 
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☺ Sedí voják na pařezu a cucá 
patronu. Najednou patrona bouchne  
a roztrhne mu pusu od ucha k uchu. 
Přijde druhej voják a říká: Ty cymbale,  
ty se tomu směješ, ale mohlo tě  
to zabít! 
 
☺ Úředník budí spícího kolegu: "Jdeš 
na oběd nebo budeš dneska pracovat 
bez přestávky?" 
 
☺ Tři slepice si hrají na schovávanou. 
Jedna piká a dvě se schovávají. První 
se schová do šopy a druhá do kurníku. 
Třetí počítá: "8, 9, 10... už jdu!" Jde a 
zakopne o klacek položený na zemi 
. "Kurník šopa!" Schované slepice 
vylezou a volají: "To neplatí, ty ses 
dívala! 
 
☺ Zastaví policajt řidiče a říká mu: "Tak 
budeme foukat!" Řidič: "Ale jó, a kde 
vás to bolí?" 
  
☺ Muž pozve děvče k sobě domů a na 
večeři jí maso. Děvče se ptá: "Jake je 
to maso?" "Bylo na tom napsané pro 
miláčky."             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
☺ Dva muži jdou z večírku a 
rozhodnou se zkrátit si cestu chůzí přes 
hřbitov. Nejdřív jim to přijde legrační, 
ale jak jdou dál, tak postupně dostávají 
strach, a najednou uprostřed hřbitova 
slyší zřetelně pravidelné klepání ze 
zamlženého stínu. Muži se vyděsí  
k smrti a pak zjistí, že ten zvuk vydává 
starší muž, který s kladívkem a rydlem 
něco vytesává do náhrobku. "Jé," 
oddychne si jeden z mužů. "Vy jste 
nás, ale vylekal. My už jsme začali věřit 
na duchy. Co tady, prosím vás, děláte 
tak pozdě v noci?" "Ale," řekne stařík. 
"Ti blbci tady zkomolili moje příjmení." 
 
☺ Finanční krize dorazila už i na mě. 
Jím plesnivé sýry, piju stará vína  
a jezdím v autě bez  střechy. 
 
☺ K odvodu přijde jeden s cedulkou: 
"Jsem němý!" Lékař mu říká: "Položte 
ruku na stůl a zavřete oči." Branec 
zavře oči a doktor vezme kladívko, 
rozpřáhne se... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ?!?!?" 
"Skvělé, zítra se naučíme B!" 

☺ Dals koňovi? Dal! A dals mu dost? 
Dal jsem mu dost! Ale nemusel jsi mu 
dávat tolik! Však jsem mu tolik zase 
nedal! A nemusel jsi mu dávat nic! 
Však jsem mu nic nedal! Stejně asi 
pojde! Však už pošel. 
 


