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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Zdravím všechny přátelé Boží! 
 
Po čtvrté neděli postní zvané „letare“ – 
radostná, jsme se dostali do finišování 
postního putování. O co má vlastně jít? 
O výkon,  odříct si něco nebo jak to 
vůbec dělat? Tři výzvy na počátku 
postní doby:  modlitba, půst, almužna, 
nám pomáhají dobře kráčet k cíli –  
ke vzkříšení našeho Pána.  
1. Modlitba: ti dává prostor Boží. 

Dává jasný čas na Boha. Dává 
setkání s Ježíšem, který mě zve na 
cestu dobrodružství. Dává světlo a 
sílu žít víru. Bez modlitby jsme 
jako hasič bez vody.  

2. Půst: prostor se zříci. Ne pro 
štíhlou linii, pro obdiv druhého. 
Zříci se z lásky. Tzn. dát 
dobrovolně druhému kus jídla. Čas 
k setkání. Umenšit se v radostech 
světských a více toužit po Božích 
věcech. Správný půst je veden 
láskou k Bohu. To čeho se zříkám 
mě má přiblížit k Bohu, najít si na 
něj více času a toužit se s ním 
setkávat. Při četbě písma,  
při slavení svátostech,  
ve společenství… 

3. Almužna: je rozměr, kdy vnímám 
potřeby druhých. Nejsem sám. 
Jsou zde druzí: mladí, chudí, 
nemocní, opuštění. Těm chci 
pomoci, být solidární, mít soucit  
s trpícími. Tento rozměr je dnes 
zvláště důležitý. Častokrát si 
neumíme vážit věcí, jídla, peněz.  

Postní putování nás má vést k dobře 
žitému všednímu dni. Každičký všední 
den mi Bůh dává možnost milovat – 
odpouštět, přijímat – odevzdávat, žít 
naplno – žít ledabyle apod. Shrnul bych 
to do věty: „žít svatost všedního dne“. 
Svatí všedního dne jsou ti nepatrní 
poctivě pracující, maminky s dětmi, 

tatínkové, kteří bojují o dobro rodiny, 
řeholnice – které se modlí za spásu 
duší, kněží – kteří hlásají, učí, jak 
nejlépe umějí, mladí – kteří se učí žít 
správné hodnoty života v poctivosti  
a kráse. Všechno usilování o svatost bez 
Ježíše nemá cenu. Ježíš přišel, aby nás 
pozval k následování. Jeho cesta  
s křížem, nám zjevuje lásku k nám  
a lásku k nebeskému Otci. Čekají nás 
velikonoce. Velká noc, v ní byl vyveden 
izraelský národ. Člověk je osvobozen  
od moci zla a pout hříchu. Nově nám 
zazářilo světlo, naděje záchrany. Toto 
nechápou kamarádi, kteří nepřijali 
křest, nežijí z Boží milosti. Velikonoce 
jsou pro nás středem křesťanského 
života. Jsou kořen naší víry. Člověk 
velikonoční žije jednou nohou na zemi 
a druhou v nebi. Častokrát zbí odpověď 
na otázku Jak slavíš velikonoce – 
„Zajdu na obřady, nevím často jak.  
Na velikonoční pondělí raději zmizím.“ 
Zkus se letos nově zamyslet. Jaký má 
význam každý den ve svatém týdnu. 
Zkus si přečíst texty Písma svatého 
vždy před mši svatou, koukni  
na internet a přečti si komentář, 
rozeberte na spolču symboly daného 
dne. Vím sám kolik toho je. Nelze vše 
najednou obsáhnout. Zde platí 
pravidlo: „Jaká příprava takový 
prožitek.“ 
     Pro ty z vás, kteří budete číst tyto 
řádky před diecézním setkáním 
mládeže, srdečně zvu v sobotu 20.3.  
do Kravař na oslavu světového dne 
mladých  
na diecézní úrovni. Po vzoru faráře 
Arského si chceme vyprosit dobré 
zpovědníky, odvahu, touhu slavit 
svátost smíření. Během celého svatého 
týdne na středisku mládeže ve St. Vsi 
máš dveře otevřené. Můžeš přijet prožít 
jeden den nebo celé posvátné Triduum 
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od čtvrtka do neděle. Čeká tě: 
společenství, četba Písma svatého, 
pokecy, výlety, tvorba, zvyky či symboly 
apod. Přihlas sena mailu Střediska 
nebo zavolej. Po velikonocích se těšíme 
na animátory II/4…už se blíží do finiše. 
Setkáme se se zástupci mladých  
za děkanáty a kaplany pro mládež  
k modlitbě, plánování a prožití radosti 
s víry. Na závěr měsíce zvu srdečně 
absolventy animátorské školy a věřím, 
že v hojném počtu dorazí - III+IV 
ročníky. Nezapomínejte na nutnost 
zastavení, nutnost čerpání do života. 
Sejdeme se 23.-24.4. končíme v sobotu 
večer, abys mohl(a) být na neděli doma.  

     Tak vám přeji a vyprošuji sílu do 
dobře žité svatosti všedního dne. Ať 
každý den naplníme láskou a 
smysluplnosti. Abychom věděli, proč tu 
jsme, pro koho žijeme a umíme se 
z toho radovat i nést zodpovědnost, 
bolest či utrpení. Kluci, nezapomeňte 
na pěknou pomlázku pro holky. Žádná 
brutalita!!! Pěkné slovo, obdarování a 
trochu životní síly projevit, jak je 
potřeba.  
     Na vás holky je, jaké prostředí a 
přijetí připravíte. ☺                  
 

 žehná +o.Kamil 

 
 

Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
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00001.1.1.1.00004.24.24.24.2000010101010 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm:Zl 116 2. čtení: 1 Kor 11,23-26 
                            Evangelium: Jan 13,1-15 
00002.2.2.2.00004444....2020202010101010  1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Zl 31 2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9 
                            Evangelium: Jan 18,1-19,42 
00003.03.03.03.04444.2010.2010.2010.2010 1. čtení: xxx Žalm: xxx Evangelium: xxx 
00004.4.4.4.00004444....2010201020102010 1. čtení: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Zl 118(117) 2. čtení: Kol 3,1-4 
                             Evangelium: Jan 20,1-9 
05.04.2010 1.čtení: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Zl 16 Evangelium: Mt 28,8-15 
06.04.2010 1. čtení: Sk 2,36-41 Žalm:Zl 33 Evangelium: Jan 20,11-18 
07.04.2010    1. čtení: Sk 3,1-10 Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 24,13-35 
08.04.2010 1. čtení: Sk 3,11-26 Žalm: Zl 8 Evangelium: Lk 24,35-48 
09.04.2010 1. čtení: Sk 4,1-12 Žalm:Zl 118 Evangelium: Jan 21,1-14 
10.04.2010 1. čtení: Sk 4,13-21 Žalm: Zl 118 Evangelium: Mk 16,9-15 
11111111....00004.4.4.4.    2010201020102010 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 
12.04.2010 1. čtení: Sk 4,23-31 Žalm: Zl 2 Evangelium: Jan 3,1-8 
13.04.2010 1. čtení: Sk 4,32-37 Žalm: Zl 93 Evangelium: Jan 3,7b-15 
14.04.2010 1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 3,16-21 
15.04.2010 1. čtení: Sk 5,27-33 Žalm: Zl 34  Evangelium: Jan 3,31-36 
16.04.2010 1.čtení: Sk 5,34-42 Žalm:Zl 27 Evangelium: Jan 6,1-15 
17.04.2010 1.čtení: Sk 6,1-7 Žalm: Zl 33 Evangelium: Jan 6,16-21 
18.18.18.18.00004444.20.20.20.2010101010  1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41 Žalm:Zl 30(29) 2.čtení: Zj 5,11-14 
                            Evangelium: Jan 21,1-19  
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19.04.2010  1. čtení: Sk 6,8-15 Žalm:Zl 119 Evangelium: Jan 6,22-29 
20.04.2010  1. čtení: Sk 7,51-8,1a Žalm: Zl 31 Evangelium: Jan 6,30-35 
21.04.2010  1. čtení: Sk 8,1b-8 Žalm: Zl 66 Evangelium: Jan 6,35-40                                                    
22.04.2010  1. čtení: Sk 8,26-40 Žalm: Zl 66 Evangelium: Jan 6,44-51 
23.04.2010  1. čtení: Sk 13,46-49 Žalm: Zl 96(95) Evangelium: Jan 10,11-16 
24.04.2010 1. čtení: Sk 9,31-42 Žalm: Zl 116 Evangelium: Jan 6,60-69 
25.25.25.25.00004444.20.20.20.2010101010  1. čtení: Sk 13,14.43-52 Žalm: Zl 100(99) 2. čtení: Zj 7,9.14b-17 
                            Evangelium: Jan 10,27-30 
26.04.2010  1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Zl 42 Evangelium: Jan 10,1-10 

27.04.2010 1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Zl 87 Evangelium: Jan 10,22-30  
28.04.2010  1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Zl 67 Evangelium: Jan 12,44-50 
29.04.2010  1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 11,25-30 
30.04.2010  1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Zl 2 Evangelium: Jan 14,1-6 
 
 

Svátky a slavnosti 
DUBEN 2010 

 
� 01.04. Zelený Čtvrtek 
� 02.04. Velký Pátek 
� 03.04. Bílá Sobota 
� 04.04. Sl. Zmrtvýchvst. Páně 

� 23.04. Svátek sv.Vojtěcha 
� 25.04. Svátek sv.Marka 
� 29.04.Svátek sv.Kateřiny Sienské 

 
 
 

PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Václav Rylko 
 
Představujeme Václava Rylka as. Vaška – zástupce za děkanát 
Frýdek dolní. 
 

1) S představováním se máme zkušeností plno, 
prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit? 

Ahoj, jmenuji se Vašek a pocházím z Třanovic, což je vesnička 
nedaleko Moravskoslezských Beskyd. Letos jsem oslavil své 
druhé kulatiny a v současné době studuji na UP v Olomouci. 

 
2) Jak ses dostal na „funkci“ zástupce za děkanát? 

Zcela jednoduše, asi jako všichni zástupci. Zdědil jsem ji po své předchůdkyni 
Katarzyně Cienciala alias Kasi, když odcházela jako týmák na Středisko ve Staré Vsi 
n/O. Jednou o letních prázdninách se přemýšlelo, kdo by měl pokračovat v jejich 
šlépějích, a tak nějak jsem se k tomu nachomýtnul. No a už „zástupčím“ tři roky… 
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 Jak vnímáš poslání zástupce za děkaná? Je zapotřebí(proč)? 
Poslání zástupce vnímám jako službu mladým, která umožňuje slyšet jejich hlas  
na patřičných místech. Takže ano, je zapotřebí, jelikož pomáhá rozvíjet duchovní život 
mladých a hledá způsoby, jak jim pomoct trávit čas s Kristem, což cítím, že je  
v současné době hodně důležité. Avšak na potřebě nabírá jen tehdy, pokud ji my mladí 
opravdu chceme.   
 

3) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly zástupcem za děkanát 
zvládnuty? 

Určitě záleží na místě, kde zástupce působí a aktivitě mladých v daném děkanátě. 
Hlavním úkolem je koordinace života mládeže a být „spojkou“ mezi DCM  a mladými  
v děkanátě.Pak záleží na individuálním přístupu zástupce a jeho týmu (animátorů) 
jakým směrem aktivit se budou ve své oblasti ubírat. Tady bych chtěl zdůraznit 
potřebu týmu kolem zástupce, protože bez něj by byla tato práce hodně těžká a děkuji 
jim za jejich službu. Mezi nejdůležitější úkoly patří také komunikace(jak mezi mladými, 
tak kněžími),kterou by měl zástupce disponovat a bez tohoto by tato služba měla 
nulové účinky.   
 

4) Co Ti tato služba přinesla a přináší? 
Mnoho krásných a milých setkání, přátelství a v neposlední řadě rozšíření si vlastních 
obzorů a život s Bohem. 
 

5) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
Odjakživa slovo „kariéra“ nemám v lásce. Snažím se být tam, kde mě Pán potřebuje.  
 

6) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Mám taťku, mamku, bráchu a sestru. Brácha je o rok starší a sestra o osm let mladší, 
takže jsem takový sourozenecký střed. Všichni se dle vlastních možností zapojují  
do života farnosti. S tím je spojena i služba zástupce, kde u mě hraje rodina hlavní roli 
a děkuji jí za její podporu. 
 

7) Zažil jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol? 
Trapas?? :D Tak ten zažívám každodenním dobíháním na přednášky. Vůbec nevím,  
co s tím časem dělám… 
 
 
 

o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa o. Marián Kuffa mlmlmlmlaaaaddddýmýmýmým     
Maturita z lásky 
 
Jsme tady, abychom maturovali z 
jednoho předmětu – z lásky. Z jaké 
lásky? Nadpřirozené. Jaká je to 
nadpřirozená láska? Mladé děvče 
nemusí pohnout prstem – chlapci na ni 

berou. Pěkný mladý chlapec, ještě když 
je hodný – všechny holky na něj letí. 
Ale toto je jenom láska přirozená, na 
takovou není Bůh zvědavý. Jedeš v 
autě, je sychravo a najednou vidíš z 
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okna odstavené auto a upadnuté kolo. 
„Viděl jsem ho – neviděl, viděl jsem ho 
– neviděl.“ S kým se hádáš? S vlastním 
svědomím. Zařadíš zpátečku a v tu 
chvíli začíná láska, na kterou Bůh čeká. 
Láska nadpřirozená – z lidského 
pohledu z toho nic nemáš. Co z toho 
máš, že pomáháš cizímu člověku v 
blátě, nečase, dešti? Upevníš zvedák, 
prší ti za krk, zablátíš si kalhoty, 
pokazíš zvedák: „Do kelu, mám ho 
půjčený, musím koupit nový.“ 
Zablácený odcházím, ten člověk mi ani 
nepoděkuje. Z pohledu lidského, co z 
toho mám? Z pohledu Božího – právě 
jsem napsal písemku z lásky. Na tuto 
lásku Bůh čeká.  
     A  kam kráčíme? 
K lásce. Když jsem byl 
mladý tak jako vy, byl 
jsem zamilovaný až po uši. 
To děvče jsem měl velmi 
rád. Betonovali jsme, bylo 
sychravo. „Naložte, v pohodě, 
chci si ještě zlepšit kondičku, v pohodě. 
Já to vyvezu, ložte.“ Bylo zima, 
sychravo a já jsem jezdil s plným 
kolečkem a  usmíval se. „Odkud máš tu 
energii, jak to, že jsi takový veselý?“ 
ptali se mě. Já vám to povím. Co jsem 
dělal kromě toho, že jsem tlačil 
kolečka? Počítal jsem hodiny. K čemu? 
„Ježíši, ještě 5 hodin a budu u ní. Ještě 
4, ještě 3, Ježíši, už jen 2. Hodinu, 
Ježíši, a už jsem u ní. Půl hodiny, čtvrt, 
už!“ To ti dává nenormální sílu, když 
kráčíš k lásce. Vždy, když dávám 
požehnání s monstrancí, říkám, toto je 
láska s velkým L. Paprsky, které 
směřují k hostii, ty vycházejí z lásky. 
Vycházejí z pravé lásky. Každá pravá 
láska prstem ukazuje na Ježíše. Když se 

chytíš pravé 
lásky, přivede 
tě to k Ježíši. 
A když se 
chytíš Ježíše, 
přivede tě to 
k pravé lásce. 
Pravá láska ti 
dává 
nenormální 
sílu a energii.  
Pán Ježíš říká, moje jařmo je příjemné 
a břemeno lehké. Ježíši, jak to může být 
příjemné, když krávy tahají jařmo  
a mají od něj krvavé otlaky? Představ 
si, že jsi se svým děvčetem. Miluješ ji, 
jste sami dva v lese a ona si zlomí nohu, 
má otevřenou zlomeninu a ty nejsi 
lékař. Ona pláče a ty si říkáš: „Bože 
můj, co s ní?“ Vezmeš ji na ruce, váží  
60 kg, po pár krocích už se ti jde těžko. 
„Ferko, nejsem těžká?“ - „Cože? Ne.“ 
Přijde Pepa a říká, že ti pomůže. „Ne, 
nemusíš, já ji ponesu sám.“ Jaktože ji 
nikomu nedáš? No protože ji miluješ,  
to břemeno nedám nikomu, já ji mám 
rád. Nedám na ni sáhnout. I kdybych 
měl sedět na každém druhém kameni, 
já ji odnesu sám. Přeneseš ji přes les  
a farář ti říká: „Ty jsi takový silný?  
60 kg odneseš jen tak? Víš co, já  
tu mám dva pytle cementu, odnes je  
na druhý konec lesa.“ Ty si jen 
pomyslíš: „Ti faráři vymýšlejí!“ Jaktože 
nadáváš, vždyť to máš o 10 kg lehčí? 
Neseš totiž břemeno bez lásky. Ale co 
pytel cementu, já ti dám špendlík. 
Odnes na druhý konec lesa špendlík.  
To budeš nadávat. Vidíš, neseš 
břemeno bez lásky. 

o.Maroš
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Ze života mladýchZe života mladýchZe života mladýchZe života mladých    
Pouť důvěry do Taizé a Arsu 
 
Už začátkem listopadu jsem slyšela,  
že se někdy v únoru jede do Taizé.  
I když jsem přibližně věděla „o čem  
to je“, protože jsem se již zúčastnila 
Taizé meetingu v Bruselu a věděla jsem, 
že je to krásné, nějak mě to netáhlo. 
Teprve až týden před odjezdem, mě 
Maruška začala dost lámat, že prý jsou 
ještě volná místa. „Hurá do akce!!!“  
ve čtvrtek jsme se nahlásily a v neděli 
se jelo. 
     Po cestě 
jsme se 
zastavili 
v Arsu,  
kde žil a 
zesnul sv. 
Jan Maria 
Vianney. V místním 
kostele je k vidění jeho tělo uchované 
již 150 let bez jakéhokoli balzamování a 
konzervování. 
     V Taizé mě nejvíce zaujaly Biblické 
hodiny s bratrem Benoa. Dokázal 
mládež zaujmout nejen svým moudrým 
výkladem evangelia, ale také svým 
podáním prokládaným humornými 
poznámkami. Každý se těšil na další 
setkání s ním. Také mě hodně bavily 
skupinky, které následovaly po 
Benoaových rozmluvách, kde 
jsme měli společně přemýšlet a 
dále rozebírat daný úryvek 
z evangelia. I když jsem tam 
prvně vůbec nechtěla jet, už po 
první modlitbě jsem byla ráda, 
že se tak stalo. Taizé je místo kde 
se člověk ztiší, nalezne odpovědi 
na své otázky, odpočine si od tak 
uspěchaného světa, a také najde 
spoustu nových přátel, prožije s nimi 

krásné chvíle a plno zábavy, radosti  
a smíchu při společně tráveném čase  
a práci. Proč název Pouť důvěry? 

Hned když jsme přijeli a vrhli 
jsme se na pokoje, nebyly tam 
klíče. Na otázku mi bylo 
odpovězeno: „tady se nezamyká, 
tady si důvěřujeme.“ Strach? Ne. 
Bylo to krásné cítit důvěru mezi 
všemi lidmi. Krásný pocit vědět,  
že si můžeš nechat něco na stole  

a nikdo ti to nevezme. To bylo smyslem 
této pouti. Tedy alespoň pro mě. Najít 
důvěru nejen k lidem, ale hlavně 
k Bohu. Věřit mu, i když na mě 
dopouští věci, které jsem si nepřála. 
Věřit mu, že pro mě dělá to nejlepší,  
i když mi připadá, že to tak není. Vězte, 
že Bůh nás nikdy neopustí, protože 

každého z nás 
miluje. Je to 
on, kdo nám 
stále klepe  
na dveře 
našich srdcí 
a je jen na 
nás kdy mu 
otevřeme. 

 
Monika 
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Duchovní obnova na Cvilíně 
aneb mlč, přemýšlej a modli se! 

 
Co si představíš pod 
pojmem duchovní 
obnova??? Pokud 
nevíš, pomůžu Ti, je 
to čas strávený 
s Bohem „ za dozoru“ 
kněze. Čas, během 
kterého se dodržuje 
silentium (ticho). Čas 
strávený na duchovní 
obnově může člověku 
dopomoci poznat sám 
sebe, prohloubit si 
vztah s Bohem, přijít 
na mnoho zajímavých 
myšlenek a také 
s Boží pomocí vyřešit 
nejeden problém.  Na Cvilíně 
jsem byla poprvé a vzhledem k tomu, že 
mne zajímalo, jak to tam vypadá, doma 
jsem nahlédla na internet, prohlédla si 
pár fotek a usoudila- aha tak kopeček 
no…Poté co jsem dojela na místo, 
prožila jsem tak trochu šok. „Tak to 
není jen kopeček, no“. Nádhera… 
Dokonalost… A pořádná zima. Na 
programu duchovní obnovy byly mše, 
přednášky, adorace, křížová cesta, vše 
pod hlavním vedením otce Macury. 
Zažila jsem tam pár chvilek, za které 
musím poděkovat, lidem účastnicím se 
této duchovní obnovy a také Bohu. 
Člověk si uvědomí spoustu věcí, ale 
hlavní myšlenkou se kterou bych se 
chtěla podělit je, to že nemusíme  
mluvit, proč pořád jen mluvit, mluvit a 
mluvit??? Stačí, když cítíme Boží 
přítomnost a přítomnost přátel, 
rodiny… Jednoduše řečeno stačí, že 

jsme spolu pohromadě. Další 
věcí je, že během ticha 
můžeme rozvíjet svou duši a 
myšlenkové pochody, a proto 
s nadšením bychom měli 
využít každé příležitosti, kdy 
můžeme mít pusu zavřenou. 
Mlčet je opravdu těžké, 
navzdory tomu, že se to zdá 
snadné. Myslím, že bychom si 
také měli uvědomit, že je tu 
pořád něco víc než naše 
„kecy“. Je tu Bůh, který čeká 
až se utišíme- je tu pro nás ať 
už jsme na jakémkoli místě 
v jakémkoli čase a situaci a 
proto bychom i my měli s ním 

vést častější promluvu (= více se modlit 
srdcem ) , vstupovat si více do svědomí 
a chodit ke svátosti smíření ( vyprat si 
svou dušičku ). 
     Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem lidem kteří se zúčastnili duchovní 
obnovy, těm kdo ji zorganizovali, 
kuchařkám, otci Romanovi a otci 
Klementovi…za všechny děkuju… 

 

Petra 
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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 
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Jarní prázdniny 
 
Hned po příjezdu do Staré Vsi nad 
Ondřejnicí začalo seznamování v 
podobě různých her, při kterých jsme 
se dokonale poznali a začli ,,všichni 
táhnout za jeden provaz". Nechybělo 
ani duchovní posílení, při kterém nám 
o. Klement vysvětlil působení víry a 
křesťanů v podobě konvičky a čaje. 
Nebyla to však jen nudná přednáška, 
nýbrž vysvětlení v praxi. :) Po dobrém 
obědě se nám všem zachtělo nadýchat 
se čerstvého vzduchu. 
Popadli jsme tedy 
paličky a míčky  
a šli si ven zahrát 
kroket, kdy jsme 
zažili víc než kopec 
srandy! :D Večeři, 
za pomocných rad týmáka 
Honzy, jsme si připravili sami dle 
vlastní chuti a najedli se k prasknutí. 
Pak se vše uspořádalo tak, jak je to v 
kině (včetně atmosféry) a už se na 
plátně promítal krásný film na dobrou 
noc. Den zakončený modlitbou je fuč a 
hurá na kutě. 
    Druhý den nás týmáci nechali o 
trošku déle prospat a po poděkování 
Bohu za nový den a ranním posílení 
jsme vyrazili na Palkovické hůrky. 
Počasí nám přálo, tak nebylo na škodu 
nadýchat se čerstvého vzoušku. Výšlap 
na nejvyšší Palkovickou hůrku (661 m. 
n. m.) stál za to. Výhled byl prostě 
nádherný. Neváhali jsme a zahráli si 
pár zajímavých her a soutěží, včetně 
smraďocha :) . Zpátky jsme hůrku 
seběhli a doma nás čekal Mišo s 
obědem. Po výtečném obědě jsme byli 
zvědaví na neznámou hru, Ligretto. 
Dali jsme tedy hlavy dohromady, 
prozkoumali návod a po pár 
nepovedených kolech a spoustě srandy 
( ta samozřejmě pokračovala i nadále) 

jsme hru pařili, jako už dlouho žádnou. 
Jakmile nás hra přestala bavit, oprášili 
jsme Activity a zažili další záchvaty 
smíchu. Dokonce se divím týmačce 
Kačce, že ten smích vůbec rozdýchala! 
:D Po dlouhém a 
vytrvalém boji nastal 
další báječný 
program a pak 
ztišení v lavicích 
kostela při adoraci. Po 
setkání s Bohem ve svatostánku si sedl 
do ,,horkého" křesla o. Kamil. Vysypali 
jsme na něj horu otázek a on skvěle 
odpovídal na každou z nich. A pak?.... 
Poděkování Bohu za úžasně prožitý den 
a honem nabrat sil a energie do dalšího. 
    Třetí den, poslední, po společném 
setkání v kapli a u snídaně, nastal velký 
úklid, se kterým jsme byli hotoví tak 
rychle, že zbylo ještě spoustu času 
zahrát si nejbáječnější hru - stolní 
fotbálek (kalčo). Při této hře jsme si tak 
zadováděli a zažili tolik srandy, že se 
nám 

nikomu 
nechtělo jet domů. Ale jak 
říká jedno staré přísloví: ,,Všude dobře, 
doma nejlíp." 
     PS: Program byl celkově velice 
bohatý, takže nikdo neměl čas ani šanci 
se nudit! Jestli váháte, zda jet nebo ne, 
určitě přijeďte, pač poznáte nové 
kamarády a taky sper týmáky. :) Mejte 
se! :) 
                                                                        
                                                             Verča 
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1111. . . . ––––    4.4.4.4.4444.2010.2010.2010.2010    

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

Nemáš s kým strávit svátky „Velké 
Noci“? Přijeď k nám na Středisko 
do Staré Vsi a prožijeme je spolu. 
Začínáme mší sv. v 18h na Zelený 
čtvrtek a končíme obědem v neděli 
Zmrtvýchvstání. Přihlas se na mail 
stara.ves@razdva.cz, nebo nám 
zavolej: 558 669 413, 731 625 718!. 

 
28.4. 2010 

Biskupství Ostrva 
 

Dubnový Večer mladých prožijeme 

za přítomnosti vzácné návštěvy  

až z Tanzánie. O životě, možnostech 

a nemožnostech přijede povyprávět 

sestra 

     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. 

 
 

I. 12. – 14.2.2010 
II. 9. – 11.4.2010 

III. + IV.  23. – 24.4.2010 
Stará Ves n/O. 

 

Předposlední setkání čeká obě 

skupiny animátorů, kteří se připravují 

na práci ve farnosti. Druhé(poslední) 

setkání prožijí také animátoři, kteří již 

dvouletý kurz absolvovali. Začátek je 

v pátek v 19h společnou večeří na faře 

ve Staré Vsi n/O. Konec je pak v neděli 

ve 12.30 hod.  

16. 16. 16. 16. ----    17.4.201017.4.201017.4.201017.4.2010    

Stará Ves nad OndStará Ves nad OndStará Ves nad OndStará Ves nad Ondřejnicí 
 

Třetí setkání je připraveno  

pro organizační tým starající se 

o mládež naší diecéze,  

a to Zástupci za děkanáty  

a Kaplani pro mládež 

jednotlivých děkanátů.  

Na programu bude mj. hodnocení 

diecézka a dění v děkanátech. 

Setkání začíná v pátek v 19h 

večeří a končí sobotním obědem. 



Vagónek duben 2010 
 

Uzávěrka příštího čísla:  14.4. 2010 

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

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

Katka Vláčilová, Honza Ligocký, Mišo Frčo, Petr Kefa 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. 

 
 

 
 
☺ Přijde hrbatý do krčmy a nemá hrb. 
Ptají se ho, jak se to stalo. 
- No šel sem v noci přes hřbitov  
a potkal sem smrtku. Ona se mne ptá: 
„Máš hrb?“ – „Mám.“ – „Tak dej.“ – „No 
a byl sem bez hrbu.“ Slyšel to slepý  
a říká si, že když hrbatému sebrala hrb, 
tak jemu vrátí zrak. Vydal se na hřbitov 
a potkal smrtku. Ta se ho zeptala: „Máš 
hrb?“ – „Nemám.“ – „Tak tu máš.“ 
 
☺ Policista zastaví řidiče na dálnici  
u Plzně a předává mu obálku: "Jelikož 
jste měl správně připevněn 
bezpečnostní pás, v rámci osvětové 
akce pro bezpečnost silničního provozu 
vyhráváte 10 000 Kč. Co s tou výhrou 
uděláte?" Řidič odpoví: "Asi se někam 
přihlásím do autoškoly a udělám si 
řidičský průkaz." Manželka ho přeruší: 
"Pane policisto, neberte ho vážně, 
takhle hloupé vtipy má vždycky, když 
se opije." Křik vzbudí dalšího 
cestujícího v autě, který prohlásí: "Říkal 
jsem vám, že s tím kradeným autem 
daleko nedojedeme." Z kufru se ozve: 
"To už jsme za hranicemi?" 
 
☺ "Jak se má váš pes?" ptá se 
fotbalista rozhodčího po utkání. 
"Jaký pes? Já žádného nemám." 
nechápe rozhodčí. "To je divné, slepý 
jste a psa nemáte?!" 
 
 

 
 
 

 
☺ Čech vysvětluje Američanovi, co 
znamenají barvy na naší vlajce. "Naše 
vlajka představuje naše daně. Když o 
nich mluvíme, tak se červenáme, když 
nám finanční úřad napíše, že máme 
nedoplatky na daních, tak zbledeme, a 
když zaplatíme, tak zmodráme." - "U 
nás je to to samé," povídá Američan, 
"akorát při tom ještě vidíme hvězdičky!"            
 
☺ Manželé se zastaví před stánkem s 
teplými párky a klobásami. Prodavač 
se hned zdvořile ptá: "Co si dáte 
prosím?" Žena nosem natáhne vůni 
teplých uzenin a řekne: "Já bych si dala 
párek s hořčicí." Prodavač úslužně 
kývne a upřesňuje objednávku: "A křen 
taky?" Paní odpoví: "Křen si taky dá 
párek s hořčicí!" 
 
☺ Svatý Petr třídí frontu lidí před 
nebeskou branou. Přijde řada na 
černocha: "Jméno?" "Leonardo 
DiCaprio." Svatý Petr se zarazí a pak 
sáhne po telefonu: "Haló, šéfe, mně to 
není jasný - Titanic se potopil nebo 
shořel?" 

 
 
 


