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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Milí čtenáři tohoto plátku, 
postní čas je opravdovou duchovní 
disciplínou. Je to krásných čtyřicet dní 
- být intenzivněji v postoji obrácení 
k Bohu a k bližnímu. Symboliku 
čtyřiceti dnů vidíme: u Mojžíše  
na Sinaji, kde dostal desky desatera;  
u Jonáše, který vyzýval Ninive 
k obrácení; čtyřicet let putoval izraelský 
národ pouští; a také Ježíš byl od zlého 
pokoušen čtyřicet dnů. Mám  
před sebou čtyřicet dnů s postním 
charakterem. Na různých místech 
Písma, když šlo o závažná rozhodnutí, 
apoštolové se modlili a postili. Půst má 
být spojen s modlitbou. Modlitba je 
prostor, kdy prožívám setkání s Bohem. 
Naše duše zakouší naplnění Boží  
a touží milovat, jako Bůh nekonečně 
miluje nás. Něco si odříci, tělesné 
pokrmy, přebytečné věci či čas  
ve „světské“ zálibě, mě má více přivádět 
k Bohu. Máme zde možnost nově očistit 
svůj náboženský život, nově zakusit 
radost ze setkání s Ježíšem  
při modlitbách, hlouběji proniknout  
při půstu do vzájemného vztahu 
s Ježíšem, který se za každého z nás 
obětoval. Je zde také ještě rozměr 
skutků milosrdenství - almužna. 
Nežijeme si špatně. Většinou máme 
všeho až moc. Obchodní řetězce nás 
masírují svojí reklamou: „to musíš 
mít!“ Není to pravda. Buďme v tom 
spravedliví. O spravedlnosti píše 
Benedikt XVI.v listu k postní době: 
“Spravedlnost v běžném užívání 
znamená dát každému, co mu náleží.“ 
(podle výroku Ulpiana). To, co je  
pro člověk zásadní, nelze zajistit 
právně. Aby každý mohl žít život 
v plnosti, potřebuje něco hlubšího, 
osobního, co lze získat pouze jako dar. 
Dalo by se říci, že jde o to, aby člověk 
žil z té lásky, kterou mu může dát 

jenom Bůh, protože je stvořen podle 
jeho obrazu a podoby.“  
     Hmotné dobré věci, počítače, kola, 
finanční prostředky jsou důležité  
a zpestřují nám život. Nezasahují však 
do hloubí naší duše, která touží  
po Bohu. Zřeknutí se např. trochu 
peněz, sladkostí, kreditu v mobilu  
ve prospěch druhého vedou k růstu 
v lásce. Vzpomeňme na slova Ježíše: 
„Cokoli jste udělali pro jednoho z mých 
nejposlednějších, pro mě jste udělali.“  
     Nechť nám Pán v tomto postním 
putování otevře oči. Potřebujeme se 
osobně a také všichni společně zahledět 
do Boží krásy, obnovit život v Pravdě. 
Hledat, usilovat a žít společné dobro. 
Tyto hodnoty máš možnost nacházet 
v Bohu samotném, v jednání zde  
na zemi.  
     Na středisku jsme podnikli Pouť 
důvěry do Taizé. Mám z ní velikou 
radost! Spolu s vámi mladými smíme 
Bohu děkovat za prožité dny. Více se 
posvětit a společně s Ježíšem a Marií 
růst v zodpovědnosti života a služby. 
V březnu dobíhají jarní prázdniny.  
Víš-li o dětech 4. - 9. třídy a o mladých, 
kteří chtějí strávit na středisku 
prázdninový čas, tak je pozvi. Každý 
týden od středy 9.30 do pátku 9.30 se 
na vás těšíme! Škola partnerství bude 
mít čtvrté setkání. Na dveře nám klepe 
diecézko… neboli BIS–CUP. Letos nás 
bude hostit město Kravaře. Příjezd  
od 9.30 hod., začátek v 10 hod  
ve farním kostele. Předpokládaný 
konec bude okolo 17 hod. Těšit se 
můžeš na zamyšlení nad svátostí 
smíření, hru, workshop, mši svatou  
a hlavně na setkání…s o.biskupem  
a druhými. V diecézi se takto scházíme 
čase již po 13. Je to nepřetržitá 
duchovní linie, být s pastýřem diecéze, 
naslouchat Jeho slovům a spolu 
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s kněžími, řeholníky, se všemi mladými 
kráčet blíž ke Kristu. Někdy se člověku 
nechce. Neboj, zkus to vzít jako postní 
zábor. Určitě zakusíš něco fajn, poznáš 
kamarády a Bůh štědře rozdává 
každému, kdo jej prosí. Přeji ti, abys  
v těchto dnech nacházel pravé světlo, 
dokázal přiložit ruku k dílu. Můžeš 
zorganizovat s mladými ve farnosti 

pobožnost křížové cesty, adoraci a také 
se zapojit do týdne modliteb  
za mládež(21.-28.3.). Ať je dar mládí 
stále rozvíjen! Ať sdílíte společnou 
radost s kněžími, farníky a s celým 
Božím lidem! 
     Ať se daří, na setkáních ve farnosti  
či mimo farnost! Těší se a žehná  

+o. Kamil 
 
 

Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
BŘEZEN 2010 

 
01.03. 2010 1. čtení: Dan 9,4b-10 Žalm:Zl 79 Evangelium: Lk 6,36-38 
02.03. 2010  1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 23,1-12 
03.03. 2010 1. čtení: Jer 18,18-20 Žalm: Zl 31 Evangelium: Mt 20,17-28 
04.03. 2010 1. čtení: Jer 17,5-10 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 16,19-31 
05.03. 2010 1.čtení:Gn 37,3-4.12-13a.17b-28Žalm:Zl 105Evangelium:Mt 21,33-46 
06.03. 2010 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm:Zl 103 Evangelium:Lk 15,1-3.11-32 
00007.7.7.7.00003333....    2020202010101010    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 
08.03. 2010 1. čtení: 2Kral 5,1-15a Žalm: Zl 42 Evangelium: Lk 4,24-30 
09.03. 2010 1. čtení: Dan 3,25.34-43 Žalm:Zl 25 Evangelium: Mt 18,21-35 
10.03. 2010 1. čtení: Dt 4,1.5-9 Žalm: Zl 147 Evangelium: Mt 5,17-19 
11.03.  2010 1. čtení: Jer 7,23-28  Žalm: Zl 95 Evangelium: Lk 11,14-23 
12.03. 2010 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34 
13.03. 2010 1. čtení: Oz 6,1-6 Žalm: Iz 51 Evangelium: Lk 18,9-14 
14.14.14.14.00003333.... 20 20 20 2010101010 1. čtení: Joz 5,9a.10-12 Žalm: Zl 34 2. čtení: 2Kor 5,17-21 
                            Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
15.03. 2010 1. čtení: Iz 65,17-21 Žalm: Zl 30  Evangelium: Jan 4,43-54 
16.03. 2010 1.čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm:Zl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16 
17.03. 2010 1.čtení: Iz 49,8-15 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 5,17-30 
18.03. 2010  1. čtení: Ex 32,7-14 Žalm:Zl 106 Evangelium: Jan 5,31-47  
19.19.19.19.00003333. 20. 20. 20. 2010101010  1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm:Zl 89 2.čtení: Rim 4,13.16-18.22 
                            Evangelium: Mt 1,16.18-21 
20.03. 2010  1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Zl 7 Evangelium: Jan 7,40-53 
21.21.21.21.00003333. 20. 20. 20. 2010101010  1. čtení: Iz 43,16-21 Žalm: Zl 126 2. čtení: Flp 3,8-14 
                            Evangelium: Jan 8,1-11                                                     
22.03. 2010  1. čtení: Dan 13,1-9.15-30.33-62 Žalm: Zl 23 Evangelium: Jan 8,1-11 
23.03. 2010  1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Zl 102 Evangelium: Jan 8,21-30 
24.03. 2010 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium:Jan 8,31-42 
25.25.25.25.00003333. 20. 20. 20. 2010101010  1. čtení: Jan 8,31-42 Žalm: Zl 40(39) 2. čtení: Zid 10,4-10 
                            Evangelium: Lk 1,26-38 
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26.03. 2010  1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Zl 18 Evangelium: Jan 10,31-42 

27.03. 2010 1. čtení: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56  
28.028.028.028.03333. 20. 20. 20. 2010101010  1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Zl 22(21) 2. čtení: Flp 2,6-11 
                            Evangelium: Lk 22,14-23,56 
29.03. 2010  1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Zl 27 Evangelium: Jan 12,1-11 
30.03. 2010  1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Zl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 
31.03. 2010 1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 26,14-25 
 
 

Svátky a slavnosti 
BŘEZEN 2010 

 
� 19.03. Slavnost sv. Josefa � 25.03. Sl. Zvěstování Páně
 

PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Bc. Jan Baroš 
 
Představujeme Jana Baroše as. Jimmyho – zástupce za děkanát 
Frýdek dolní. 
 
1) S představováním se máme zkušeností plno, 

prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit? 
 
Ahoj, jmenuji se Honza ale můžete mi říkat třeba Jimmy nebo 

Jenda. Již téměř čtvrt století žiju ve Frýdku-Místku, kde jsem rád a štamgastem. 
V současné době studuju,odpočívám a pracuju,  v různém poměru podle míry lenosti. 
 
 
2)  Jak ses dostal na „funkci“ zástupce za děkanát? 
 
Svým způsobem mi spadla do klína po odchodu naší šéfové Móni Březinové z Dobré – 
posledního kvalitního zástupce za děkanát.:) 
  
 
3) Jak vnímáš poslání zástupce za děkanát a je zapotřebí(proč)? 
 
Vnímám to jako důležitou funkci, která spočívá v „péči“ o mladé v děkanátu např.: 
hledat možnosti jak je zaujmout, přitáhnout k Bohu, vytvářet společenství atd.   
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4) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly zástupcem za děkanát 

zvládnuty? 
 
Zástupce je komunikační prostředník mezi DCM a mladými v děkanátu. Informuje o 
dění na obou stranách, podílí se na přípravě větších setkání, setkává se s animátory 
v děkanátu a snaží se s nimi a pomocí Boží něco vymyslet.(Pokud má skvělý tým 
animátorů jako já, jde to skoro samo:)  
 
 
5) Co Ti tato služba přinesla a přináší? 
 
Neopakovatelné zážitky, naplňující práci, pocit užitečnosti a řadu skvělých lidí a přátel.  
 
 
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
 
Upřímně si nemůžu stěžovat, Pán se o mě velmi dobře stará. Kariérně to nehrotím a 
zatím sleduji spíše věci, které mě naplňují a mám z nich radost.  
 
 
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
 
Mám dva rodiče a tři mladší sourozence. Všichni se aktivně podílejí na životě farnosti, 
takže je to u nás s tou službou tak nějak dáno.  
 
 
8) Zažil jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol? 
 
Myslím, že ho zažívám pokaždé, když řeknu v kolik máme s animátory sraz a přijdu 
s čtvrt hodinovým zpožděním...Ale snažím se překvapit i včasnými příchody. 
 
 

o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa mlmlmlmlaaaaddddýmýmýmým     
Pokora je otazník 

 
Pyšní lidé diktují jiným 
lidem a nejtrapnější a 
nejpyšnější jsou, když 
diktují Bohu. Život 
pyšných lidí je 
vykřičník, život 
pokorných je otazník. 

„Ježíši, co tedy ode mě chceš?“ Já jsem 
musel spadnout z Gerlachu, abych se 
začal ptát. Odkud chceš spadnout ty? 

Řekni mi. Všichni jsme povoláni. Bůh 
dává povolání otce, matky, řeholní 
sestry, kněze, řeholníka. Ty Mu jen 
říkáš ano nebo ne. Všemohoucí Bůh 
klepe na tvé srdce. Máš svůj plán, tak 
jako já jsem ho měl. „Mám svůj plán a 
pomoz mi, Bože.“ A myslel jsem si, že 
jsem věřící. Naopak: „Pane, ukaž mi 
svůj plán a jaké je mé místo v Tvém 
plánu.“ To je správný způsob. Začni se 
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konečně ptát. Ježíši, mám se oženit 
nebo se mám zasvětit? A když se mám 
vdát, který František je můj František? 
Která Mařenka je moje Mařenka. Ptej 

se! Pokorní lidé se ptají, pyšní diktují. 
Začni se Ježíše ptát. „Ježíši, co ode mě 
chceš a jak to mám udělat?“ 

o.Maroš
 
 

Ze života mladýchZe života mladýchZe života mladýchZe života mladých    
4. Střediskový ples 
Ahoj, ahoj☺!! Chtěla bych vám popsat 
jedno sobotní odpoledne, večer, noc  
a nedělní ráno jedné prachobyčejné 
dívčiny…no zas tak obyčejné ne, však se 
dočtete. Dovolte, že Vám ji nejdříve 
představím, u nás, od té doby, co si 
nechtíc grkla na celej autobus a to 
bylo dobrým námětem na 
slohovku jednoho 
nejmenovaného puberťáka, jí 
každý říká „Naše milovaná 
Verunka☺“. Tak tahle ta 
slečna, po tom co ji rozumná 
maminka zakázala jet autem, a 
což ji natolik vytočilo, že 
myslela, že už nikde 
nepojede, nakonec se svými 
bratránky vyrazila autobusem do Staré 
Vsi, pač se dozvěděla, že tam potřebují 
nějaké šikulky, aby jim pomohly 
nabalit, nazdobit a dělat takové ty věci, 
co se s tombolou dělat maj. A jelikož 
nikdo netušil, že si pozvali ty největší 
šikulky, tak Ti dobráci od nás 
z Třanovic, vše úžasně a rychle zvládli a 
dokonce pomohli dodělávat výzdobu už 
trošku menším, ale za to ukecaným 
šikulkám z Opavy☺. Ale jelikož všichni 
přiložili ruce k dílu, tak také byli brzo 
hotovi a mohl začít nádherný večer 
plný plesání, radování a tancování. 
Naše milovaná Verunka hodila na sebe 
nějaké ty šaty, co jí zůstaly  
po tanečních, pokusila se něco udělat se 
svými vlasy (stejně to byla zbytečná 
práce, pač pak po každém tanci, vlasy 
byly víc a víc mokré, až z účesu zbylo 

velké nic☺) a proměnila se v princeznu, 
která se vydala na nečekaně nádherný a 
neobyčejný bál. Proč až tak 
neobyčejný? Pač tato slečna, ještě nikdy 
nezažila, aby se každého zvlášť osobně 
přivítalo s krásným a teplým úsměvem 
a velmi se divila, že i takové akce, jako 
je ples, se dají začít modlitbou. Byla 

z toho úplně paf. Ani se 
nestačila vzpamatovat a už 
měla při sobě prvního 
prince, který jí zasvětil do 
počátku pohybové aktivity, 
které se říká tanec.  
A jelikož princů byl plný sál, 
tak se naše princeznička 
parádně vytančila, dokonce se 
naučila i cha chu  

po opavsku, sice ne celou, ale alespoň 
kousek. Ještě před tím, co naše 
princezna dostala do rukou celý bloček 
s lístky na tombolu, utrpěla další šok. 
Ještě v životě neviděla, aby se na takové 
párty do hlavního programu zapojila  
i generace našich rodičů. Ptáte se, co to 
tu melu? Ale ano, prostě bylo možno 
zhlédnout poněkud netradiční, ale za to 
vtipnou scénku O řepě, kterou zahráli 
nejlepší herci ze Staré Vsi. Co dodat, 
prostě senzace. Jo ještě k těm lístkům 
na tombolu, kdyby nějaká slečna 
postrádala tanec s jedním princem,  
tak nebojte, on to příštím rokem bude 
vracet i s úroky. A jelikož se nečekaně 
přibližovala hodina půlnoční, tak se 
všichni vrhli na tombolu. A to teda 
opravdu doslova vrhli. Pro ceny si 
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přicházelo šest lidí najednou, takže  
po výhrách se jen zaprášilo a hned byly 
fuč. A naše princeznička si myslela,  
že se už nic mimořádného nemůže stát, 
jenže se pěkně mýlila! Z čistého nebe se 
najednou na scéně zjevil Vinnetou  
a Old Shatterhand, její nejoblíbenější 
knižní postavy, dokonce si 
z nich vypracovala i 
jednu maturitní otázku, 
tak je má ráda. A aby 
těch překvapení nebylo 
málo, tak se všichni mohli  
na chvilku přenést do 
krásné letní prérie, kde se 
prohánějí divocí koně, jde 
cítit kouř z dýmky míru, a 
kde se člověk občas musí 
vypořádat i s tlupou banditů, 
aby si zachránil svůj skalp. No prostě 
paráda! Pak už si jen naše princeznička 
až do nedělního rána lovila prince (ale i 
princezny, pač i s nimi jde moooc dobře 

zapařit), aby si s nimi zatančila, 
pokecala a dokonce našla i jednoho, 
který si s ní dal pořádně do hrdla něco 
lepšího než je víno☺. A jelikož  
i to krásné má svůj konec, tak se ty tři 
naše zlatíčka z Třanovic šly prospat  
na 5 minut a autobusem se vrátily 
šťastně domů. A jaké byly příznaky 
toho, že naše princeznička se královsky 
bavila?? Objevily se jí na nožkách 
krásné, neobvyklé a abnormální 
dvoucentimetrové puchýře, šíleně ji 
bolelo za krkem, že jak šla přes cestu, 
tak celý svůj trup musela otočit o 180°, 
aby zjistila, jestli nic nejede  
a samozřejmě málem usnula na kázání 
při mši, ale psssst!!! Takže naše 
milovaná Verunka děkuje všem  
za nádherný, zábavný, úžasný, 
dokonalý, senzační, báječný, 
skvělý…  ples a již teď se těší na další!  
Mějte se! ☺ 

Verča
 
 

Jak se dělají "hurá akce" v Tísku 
... to prostě někoho z nás starších 
napadne taková myšlenka, předloží se, 
odkýve se, rozpracuje se a už je to tady 
...asi tak nějak to bylo při naší poslední 
"akci" .. prostě se řeklo, pozvali se lidi, 
natiskly se diplomy, nakúpili se ceny  
a mohlo se vyrazit. Zatímco loni jsme 
stavěli huhuláky u kostela v Tísku, letos 
jsme se posunuli od jednoho Obra(tím 
myslím Toho nahoře) k druhému,  
a to přímo na Obří horu. Zde naše 
pomalé kroky směřovaly na nejvyšší 
vrchol Obří hory, kde jsme se přivítali, 
padlo slovo upozornění na bezpečnost 
akce - dokonce byla předvedena i jizva 
na čele scholistky, kterou má jako 
pamětihodnost právě z tohoto kopce, a 
už se předkládaly pravidla. Tři 
nejrychlejší ministranti, tři nejrychlejší 

scholistky a na závěr pro tu zdravou 
soutěživost byl sveden souboj schola 
versus ministranti. Důležitý je čas. 
Dopravní prostředek, na němž jsme se 
mohli sklouznout, byl jakákoli věc a styl 
jízdy byl taktéž jakýkoli, .. prostě jak 
píšu důležitý byl čas. A jezdilo se,  
a stopovalo se, A mrzlo se A pil seteplý 
čaj od Vlaďky. PAK se sčítaly časy, PAK 
se hlásili vítězové, PAK se rozdaly 
diplomy a dobrůtky a na závěr se 
vyhlásila nejrychlejší skupina 
ve sjíždění -  tádidádidá - byla to 
SCHOOOOLA - juchů !!!! super !!!! 
(gratulujem si - jsem totiž členkou 
scholy)... takže jsme to letos klukům 
ministrantům trošičku nandaly,  
ale ...kluci, neklesejte na mysli - příští 
rok se s vámi rády opět utkáme. 
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Kurz animátorů 
Třetí animátorský víkend jsem prožil 
na Cvilíně. Už jen co jsem se podíval 
z okna ven a viděl kolik sněhu leželo na 
cestě a jak nízko byla rtuť na 
teploměru, uznal jsem, že tento víkend 
bude velice zajímavý. Ihned co jsem 
nasedl do vlaku směr Krnov potkal 
jsem bandu animošů, co jeli stejným 
směrem. Po příjezdů a vystoupení 
z teple vyhřátého vagónu jsme okusili 
krásnou mrazivou příchuť Krnovské 
krajiny. Obzvláště chutné byly schody 
na Cvilín. Ale už tehdy jsem byl strašně 
rád, že jsem zase někam vyrazil a potkal 
plno známých lidí. Na začátku jsme se 
seznámili s o. Romanem-velice 
sympatickým knězem a rádcem 
v našich slabostech. Mluvil o mnoha 
zajímavých a důležitých věcech 
z katechizmu, ale také fakt, že máme 
být celý víkend potichu. Zdálo se to 
snad nemožné vydržet úplně a taky si 
myslím, že to ani nikdo celý ten víkend 
nevydržel, poněvadž touha sdělit 
přátelům své zážitky i strasti byla 

obrovská. V sobotu jsme prožili 
opravdu nádherný den. Hned ráno 
vyšlo slunce a bylo opravdu krásně  
při pohledu na zasněženou krajinu. Ten 
den jsme prožili mnoho opravdu 
krásných chvil-katechezi, sbírání 
kamenů, ranní mše, průvod světla, 
křížová cesta, noční adorace a to,  
co jsem opravdu potřeboval pro sebe 
bylo to ticho a taky práce, do které jsme 
se odpoledne pustili. Při noční adoraci 
jsem však neměl sílu vydržet celou noc, 
takže nezbylo nic jiného, než si jít 
lehnout. No a pak již nastala neděle, při 
které jsme šli na ranní mši  
do promrzlého kostela. No a to už jsem 
se i se všemi loučil, i když ještě 
následoval oběd, ale toho jsem se 
nezúčastnil. Duchovní obnova byla 
opravdu pěkná a poučná zvláště 
zamyšlení se nad sebou samým mi 
přineslo mnoho dobrého. 
 

anonym 

 
 
 

AAAAkce pro váskce pro váskce pro váskce pro vás 

Celostátní setkání animátorů 2010 
 !!!Připomínáme…Nezapomínejte!!! 
Setkání je určeno mladým lidem ve věku od 16 let, kteří vedou 
společenství mládeže nebo se ve farnosti věnují dětem a mládeži. Ale nejen 
jim. Přijeď také Ty, jenž Ti není lhostejný osud vrstevníků ve farnosti!  
Setkání se uskuteční 15. – 21.8.2010 v Kroměříži. 

Cena: 1 600 Kč (úhrada do 30.4.2010), po 30.4. cena 2 000 Kč (skutečná 2 250 Kč) 
- zkus požádat o finanční pomoc kněze ve Tvé farnosti ☺ 

 
Info nalezneš na http://www.csa2010.signaly.cz.  
Přihlášky ke stažení na webu DCM! Přihlášku zasílejte na dcm@doo.cz. 
 
Hledáme zodpovědné aktivní mladé dobrovolníky od 20 let, kteří by nám pomohli  
při vedení skupinek na setkání. Hlaste se na DCM! 
 



Vagónek březen 2010 
 

 
Diecézní setkání mládeže 2010 Kravaře 
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VKH Ostrava – letní semestr 2010 
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DSM Stará Ves n/O.DSM Stará Ves n/O.DSM Stará Ves n/O.DSM Stará Ves n/O. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

12. 12. 12. 12. –––– 14.3. 2010 14.3. 2010 14.3. 2010 14.3. 2010    

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

Čtvrté setkání mají také účastníci 
kurzu Školy partnerství, a to opět 
druhý víkend v měsíci, tedy 
březnu. Tradičně na faru do Staré 
Vsi se sjedou páry a 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. 

 
17.3. 2010 

Biskupství Ostrva 
 

Březnový Večer mladých bude patřit 

člověku, který byl 17 let vězněn jako 

pol.vězeň, je mistrovským leteckým 

akrobatem,…. o svůj životní příběh se  

přijde podělit Milo KomínekMilo KomínekMilo KomínekMilo Komínek.  

     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. 

 
 

5. – 7.3. 2010 
Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
Své čtvrté setkání prožijí 
Animátoři, kteří navštěvují kurz 
Animátorů prvním rokem. 
Setkání proběhne již klasicky  
na faře ve Staré Vsi n/O..  
     Začínáme v pátek v 19h večeří  
a končíme v nedělní poledne 
obědem!  

 
ST 9.30 hod. ST 9.30 hod. ST 9.30 hod. ST 9.30 hod. –––– PÁ 8.3 PÁ 8.3 PÁ 8.3 PÁ 8.30 hod.0 hod.0 hod.0 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 (i skupiny (i skupiny (i skupiny     
či třídy) hlaste předem na tel: či třídy) hlaste předem na tel: či třídy) hlaste předem na tel: či 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! 
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☺ Záchody na vysoké škole,  
po zápočtech. Z jedné kabinky: „Tak 
co? Dostal jsi zápočet?“ Z druhé 
kabinky: „Nedostal, ten cymbal pitomý 
mi ho nedal!“ A z třetí kabinky: „Ani 
příště ti ho nedám!“ 
 
☺ Jede takhle rychlik po Sibiri  
a najednou zastavi a stoji. Kdyz uz stoji 
asi 1 den Ivanovi to neda a jde  
za strojvedoucim: "Pocemu my 
nepojechajem?" "My iznmenajem 
masinu." Tak to de asi tyden a nekonec 
Ivan povida: "Vy uze izmenili masinu?" 
"Da izmenili!" "I pocemu my uze 
nepojechajem?" "My izmenili masinu  
za vodku..." 
 
☺ Jeden profesor se pohádal se svým 
asistentem. Nakonec diskusi uraženě 
uzavřel se slovy: "Buď jste blázen vy, 
nebo já." a rozčílený odešel. Druhý den 
našel na svém stole lékařský nález: 
Asistent X byl vyšetřen na 
psychiatrickém oddělení zdejší kliniky. 
Nález je zcela v mezích normy.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
☺ Policajt zastavil auto. "Pane řidiči, 
nesvítí vám heligon." "Snad halogen, 
ne?" "No no, vy jste nějaký suvenýr." 
 
☺ Lezou dva po poušti a ten jeden říká: 
"Zaskřípej zubama, cebule, třeba nám 
proběhne mráz po zádech." 
 
☺ V hospodě si podnapilý muž upřeně 
prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. 
Nakonec mu jeden z nich povídá: 
"Žádný strach, nejste opilý. My jsme 
dvojčata." "Cože?! Všichni čtyři?" 

☺ Dřevorubec přijde do lesa, opře pilu 
o strom a říká: „Ty jsi pila, já jsem 
nepil.“ A naleje si ... 
 
☺ K letišti se přibližuje dopravní 
letadlo, ze kterého trčí 50 párů nohou. 
Z intercomu se ozývá kapitán:  
“Až zakřičím TEĎ, tak utíkejte jako  
o život!" 
 
 
 
 
 
              „No jo,  

                zima na krku.“ 


