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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Milí přátelé Boží! 
Měsíc květen, lásky čas, májový čas, vše 
kvete, bují a dostává novou tvář. Vždy 
mě fascinuje, jak Bůh řídí běh dějin, 
který člověk vnímá v přírodě. Tyto 
řádky píší ve Špindlerově mlýně  
na Josefově boudě, kde jsme na SFK. 
Máme zde aprílové počasí jak vyšité. 
Těším se na to, až budete tyto řádky 
číst, a taky na to, že měsíc květen nám 
ukáže a dá možnost prožít pěkné 
počasí. Proč o tom píšu. Člověk,  
když ztrácí smysl pro Boží stvoření,  
pro Boha samotného, tak neguje - či-li 
ztrácí smysl pro sebe samého. Pár 
desítek let zpět, když lidé častěji 
pracovali na polích, žili více s přírodou, 
vážili si věci stvořené, sami sebe a nežili  
tak uspěchaně. Dnešní společnost nám 
před oči staví rychlý zisk, rychlou 
komunikaci, špatné zacházení 
s přírodou ve smyslu dobra pro rozvoj 
společnosti. Kdo se kdy z nás na chvíli 
zastavil, jen tak lehl do trávy  
a poslouchal, co se v trávě děje? Sedl  
si u meandru řeky, vnímal její sílu, její 
běh...? Chvíle ztišení byly před sto lety 
velmi doporučovány duchovními 
učiteli. Mělo to praktický důvod. Lidé 
žili hodně pohromadě, v pospolitostech 
a neměli často čas na sebe. Na to 
nesmíme zapomínat! Prosvítá zde 
druhá strana mince. Člověk si dnes 
nedokáže jen tak sednout a povykládat 
si s druhými. V průzkumu, čas,  
který stráví školní žák u počítače  
či televize, činí 3,5 - 4 hodiny denně. 
Zde pak schází lidské slovo, čas prožitý 
s mámou a tátou u stolu, práce, 
společné chvíle. Na tento rozměr, být 
pohromadě jako rodina, společenství, 
nesmíme zapomínat! Psychologie učí, 
že by měl člověk čtyři hodiny denně 
mluvit, probrebendit to, co žije, 
prožívá, z čeho se raduje, co ho trápí.  

V prvotní církvi se Marie s apoštoly,  
jak vidíme ve Skutcích apoštolských, 
učila mluvit o věcech víry a života.  
Když byli bezradní, tak se modlili  
a postili. Jeden druhému naslouchali  
a slovem radili co a jak dál. Tímto 
procesem se vzájemně utvrzujeme  
o tom, že to děláme dobře, že to tak Pán 
po nás chce. Dostáváme sílu, která nám 
udržuje zdravý rozum, a tím vzájemně 
budujeme zdravé hodnoty lidského 
života. Nenechme se vcucnout trendy 
dnešní společnosti. Přemýšlejme o tom, 
jak vypadá můj časový harmonogram 
dne, co a jak dělám, prožívám a jak můj 
život roste k pravé zodpovědnosti  
a zralosti.  
     A co nás čeká, na co se můžete těšit… 
První víkend v květnu se na Středisku 
sejdou Animátoři I. Účastníky čeká 
příprava her, prožitková pedagogika. 
Další víkend je trojboj. Škola 
partnerství, ta je však uzavřená,  
ale již teď se můžeš přihlásit na příští 
školní rok 2010/2011; II. Cyklopouť  
po diecézi - neváhej a přijeď poznat,  
co vše obnáší. Pro ty, kteří nemáte  
a potřebujete absolvovat, se pořádá 
Školení hlavních vedoucích táborů,  
(7.-9.5.) ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Absolvování školení platí na pět let.  
Je nezbytné, když pořádáš tábor  
pod hlavičkou Animy či jiné organizace, 
která čerpá dotaci z MŠMT ČR. 
Květnovou novinkou je Hudební 
víkend, který je pro vás připraven  
ve dnech 14. – 16. 5. 2010. Máš zde 
možnost uvědomit si důležitost hudby 
v životě člověka, zahrát a zazpívat si. 
Pokud můžeš, vezmi si s sebou nástroj, 
na který hraješ. Bude také možnost 
zeptat se na různé otázky hudebního 
typu a vytvořit zpívající společenství. 
Podmínkou není, abys uměl hrát  
na nějaký nástroj! Na Svatodušní noční 
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bdění tě zveme spolu s VKH 
Ostrava(vysokoškolské katolické hnutí) 
v sobotu 22. 5. od 19.30 hod.  
do 24 hod., kdy bdění zakončíme 
slavností seslání Ducha sv. Pokud 
budeš chtít na Středisku přespat, vezmi 
si s sebou spacák. Od 19 hod. hraje  
u staroveského zámku skupina 
Spirituál Kvintet, u příležitosti 
obecních slavností! Poslední víkend 
jsou volby. Nezapomeň jít volit!  
Na každém hlasu záleží, aby dobří lidé 
mohli a měli možnost tvořit dobré 
klima, zákony a všeobecné blaho v naší 
společnosti. Je to naše křesťanská 
povinnost a svědectví zodpovědnosti. 
Zajímejme se, čtěme, poslouchejme lidi 
pověřené státní mocí. Maria, prostá 

dívka z Nazareta, nám, milí mladí 
přátele, ukazuje postoj k naslouchání, 
žasnutí a vnímání Božích věci v životě, 
potažmo i v celé Boží přírodě.  
     Přeji a zároveň vyprošuji, abys rád 
navštěvoval májovou pobožnost. Je to 
škola Matky Boží, kde můžeš 
naslouchat a rozjímat o jejím životě. 
Pokud můžeš, rád se zapoj do přípravy 
májových nebo se nabídněte panu 
faráři a udělejte přípravu se spolčem. 
Jako malý kluk jsem chodíval 
pravidelně každý den. Tento prožitek 
mi zůstal hluboko v srdci.  
     Pán tě provázej svým požehnáním, 
Maria svou ochranou! 

 
+o. Kamilos 

 
 

Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
KVĚTEN 2010 

 
01.05.2010 1. čtení: Gn 1,26-2,3 Žalm:Zl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58 
00002.2.2.2.00005555....2020202010101010  1. čtení: Sk 14,21b-27 Žalm: Zl 145(144) 2. čtení: Zj 21,1-5a 
                            Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35 
03.05.2010 1. čtení: 1Kor 15,1-8 Žalm: Zl 19(18) Evangelium: Jan 14,6-14 
04.05.2010 1. čtení: Sk 14,19-28 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
05.05.2010 1.čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Zl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
06.05.2010 1. čtení: Sk 15,7-21 Žalm:Zl 96 Evangelium: Jan 15,9-11 
07.05.2010    1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Zl 57 Evangelium: Jan 15,12-17 
08.05.2010 1. čtení: Sk 16,1-10 Žalm: Zl 100 Evangelium: Jan 15,18-21 
09.09.09.09.00005555....2020202010101010 1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 Žalm:Zl 67(66) 2. čtení: Zj 21,10-14.22-2 
                             Evangelium: Jan 14,23-29 
10.05.2010 1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm: Zl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a 
11.05. 2010 1. čtení: Sk 16,22-34 Žalm: Zl 138 Evangelium: Jan 16,5-11 
12.05.2010 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Zl 148 Evangelium: Jan 16,12-15 
13.013.013.013.05555....2020202010101010 1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Zl 47(46) 2. čtení: Ef 1,17-23 
                             Evangelium: Lk 24,46-53 
14.05.2010 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Zl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17 
15.05.2010 1. čtení: Jan 15,9-17 Žalm: Zl 47  Evangelium: Jan 16,23b-28 
16.16.16.16.00005555....2010201020102010 1.čtení: Sk 7,55-60 Žalm:Zl 97(96) 2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20 
                            Evangelium: Jan 17,20-26 
17.05.2010 1.čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 16,29-33 
18.05.2010  1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm:Zl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a  
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19.05.2010  1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm:Zl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19 
20.05.2010  1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Zl 16 Evangelium: Jan 17,20-26 
21.05.2010  1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Zl 103 Evangelium: Jan 21,15-19                                                    
22.05.2010  1. čtení: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Zl 11 Evangelium: Jan 21,20-25 
23.23.23.23.00005555....2010201020102010  1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Zl 104(103) 2.čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13 
                            Evangelium: Jan 20,19-23 
24.05.2010 1. čtení: 1Pt 1,3-9 Žalm: Zl 111 Evangelium: Mk 10,17-27 
25.05.2010  1. čtení: 1Pt 1,10-16 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mk 10,28-31 
26.05.2010  1. čtení: 1Pt 1,18-25 Žalm: Zl 147 Evangelium: Mk 10,32-45 

27.05.2010 1. čtení: 1Pt 2,2-5.9-12 Žalm: Zl 100 Evangelium: Mk 10,46-52  
28.05.2010  1. čtení: 1Pt 4,7-13 Žalm: Zl 96 Evangelium: Mk 11,11-25 
29.05.2010  1. čtení: Jud 17.20b-25 Žalm: Zl 63 Evangelium: Mk 11,27-33 
30.030.030.030.05555.2010.2010.2010.2010  1. čtení: Pr 8,22-31 Žalm: Zl 8 2. čtení: Rim 5,1-5 
                            Evangelium: Jan 16,12-15 
31.05.2010  1. čtení: Sof 3,14-18 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 1,39-56 
 
 

Svátky a slavnosti 
květen 2010 

 
� 01.05. Dělník sv.Josef 
� 03.05. Svátek sv.Filipa a Jakuba 
� 08.05. Panna Maria prostřednice 

všech milostí 

� 14.05. Svátek sv.Matěje, apoštola 
� 16.05. Svátek sv.Jan Nepomucký, 

hlavní patron Čech 
� 31.05. Navštívení Panny Marie 

 
 
 

PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Stanislav Švarc 
 
Představujeme Stanislava Švarce as. Standu – zástupce  
za děkanát Místek. 
 

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

Tedy jen v krátkosti, je mi 22 let, pocházím z úplné rodiny 
kde jsem byl odmala veden k víře. Chodil jsem do skauta, 
jezdil na jezuitské tábory a teď tedy zástupcuju ☺ Jinak 
mám rád motory, dobré jídlo, přímé lidi a dobrý vtip to 
by asi tak nazačátek stačilo myslím. 
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2) Jak ses dostal na „funkci“ zástupce za děkanát? 

Prostě to vyplynulo když Evka, která zástupcovala spousty let přede mnou, předávala 
funkci tak se mě tehdy O. Lukáš ptal co a jak a jestli. Neříkám že jsem po tom vyloženě 
toužil – přece jen to je závazek a povinnosti a člověk se toho bojí – ale byl jsem 
rozhodnutý pomoct a sloužit, o zbytek se postaral pán. 
 

3) Jak vnímáš poslání zástupce za děkanát a je zapotřebí(proč)? 
Poslání zástupce ? Je to příležitost nejakým způsobem se podílet na božím díle. Je to 
příležitost sloužit, pomoct. Aktivně se podílet na dění v diecézi, děkanátě ve farnosti.  
 

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

Hlavním ukolem zástupce je být tady pro mladé. V reálu to může znamenat přípravu 
různých akcí a jejich koordinaci. Zároveň je zástupce jakýsi zprostředkovatel informací  
mezi centrem pro mládež ve staré vsi a mládeží v děkanátu. 
 

5) Co Ti tato služba přinesla a přináší? 
Zástupcovnská služba muj život neustále obohacuje, přinesla mi krásná osobní 
přátelství která vznikla při spolupráci na přípravě různých akcí či na akcích 
samotných. Obohacení ze služby jako takové asi budu schopen plně docenit až později. 
 

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
Cha chá... kariéra jako bota...začalo to skautem pokračovalo jezuitskýma táborama a 
teď tábory farní. Ne vážně,  přes Gymnýzium ve Frýdlandě jsem se dostal na 
Universitu Tomáše Bati ve Zlíně kde jsem teď třetím rokem. 
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Pocházím z úplné rodiny za což jsem rodičům moc vděčný. Jsme taková normální 
rodina myslím si – starostlivá maminka, přísný otec a zlobivé děti ☺  mám totiž ještě 
dva mladší brachy, Jirka má 20 a je se mnou ve Zlíně, Vítek (15) je nejmladší chodí do 
počítačové třídy. Rodiče nás odmala vedli k víře když nás po revoluci nechali s bráchou 
pokřtít. 
 

8) Zažil jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol? 
Na to abych se dělil o své trapasy jsem asi moc stydlín...ale rád se podělím o veselý 
zážitek z poslední doby. Stalo se to na křtu syna mého bratrance. Kdy on na pokyn 
kněze aby zapálil svíci, míněno od paškálu,ve vší nervozitě pohotově vytáhl z kapsy 
benzínový zapalovač ☺ 
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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 

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 
(použito z homilie při mši sv. na DSM 

ve Zlatých Horách  6. srpna 2009)
 
 
 

Ze Ze Ze Ze života mladýchživota mladýchživota mladýchživota mladých    
Zimní olympijské hry 
 
Je poslední lednová sobota a já vyrážím 
se skupinkou ministrantů směr 
Vencouver (Jeseník na Odrou - Hůrka), 
kde se mají uskutečnit zimní 
olympijské hry. První sluneční paprsky 
nad Kopřivnicí naznačují, že počasí  
by mohlo být našemu sportovnímu 
zápolení nakloněno. Vydali 
jsme se tedy na cestu během 
které nám ovšem začalo velmi 
rychle docházet, že to nebude 
zase až taková legrace. 
Organizátoři akce - skauti a 
aktivci z jeseníku a Hůrky, 
nám totiž zaslali zrychlenou 
depeši v níž stálo, že k Olympijskému 
areálu díky silnému nočnímu větru  

a sněžení nevede žádná sjízdná 
komunikace. Správné olympioniky však 
tato situace nemůže ani zarazit natož 
zaskočit. Proto jsme závěrečnou část 
cesty na olympiádu vykonali v závějích 
přes pole. Při pohledu na kluky,  
když jsme dorazili do olympijské 

vesnice, jsem se začínal 
 utěšovat myšlenkou, že 
není důležité vyhrát,  
ale zůčastnit se!  
Po zrychlené registraci, 
jsme se dostavili  
na Olympijský stadion, 
kde proběhlo oficiální 

záhájení her, včetně zapálení 
olympijského ohně a slibu sportovců. 
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Po té se všichni sportovci rozděleni do 
skupinen představující jednotlivé státy, 
přesunovali od jednoho stanoviště k 
druhému. Zápolilo se ve snowbordingu, 
běhu na lyžích, saních, bobech, hokeji, 
ale například také poprvé v dějinách v 
golfu a v mnoha dalších disciplínách. 
Jelkož hlad je zlý, připravily nám 
mistní olympijské maminky teplý 
klobás do žaludku. Správného 
sportovce ovšem ze všeho nejvíc 
zajímají jeho sportovní výsledky. Proto 

bylo naprosto nezbytné, aby došlo k 
celkovému vyhodnocení her. Ač je to 
neuvěřitelné, všech 11 státu si odvezli 
alespoň nějaký zlatý kov, tutíž byli 
naprosto všichni spokojeni. Ovšem 
snad největší odměnou pro děcka byla 
následná projížďka na traktoře. 

 
Standa 

 
 

Víkend pro cetileté 
 
Když vás začne 
Káťa s Káčou do 
něčeho ukecávat, 
nemáte šanci 
odmítnout. Takto 
bylo minulý víkend 
(19.2.-21.2.2010), 
kdy se ve Vsi konal 
víkend pro cetileté. 
Šokem pro mě trošku 
bylo, že děvčata 
shodně onemocněla a 
víkendu se 
neúčastnila…. Ale přesto všechno… 
Bylo to super!!! Už jen proto, že na této 
akci byla polovina účastníku 
z bíloveckého děkanátu – Gabka, 
Lucka, Míša, Martin, Honza, Liduška, 
Jarda a já. ( A nesmíme zapomenout 
také na našeho bíloveckého kaplana 
pro mládež, otce Klementa, který měl 
celý víkend na povel.  
     V pátek večer byl zaměřen  
na vzájemné poznání a popovídání si. 
Vše ukončila modlitba, po níž jsme byli 
vyslání do vagónu, abychom tam zalehli 
a pořádně si i po stránce tělesné 
odpočinuli. V našem kupé však klid 
nastal až nad ránem, když jsme dořešily 
s Gabkou a Luckou otázky církevního 

práva. ( Jiným v té době 
zvonil budíček, aby se 
mohli jít kouknout  
na hokejový zápas  
a fandit Česku! Takže 
ráno bylo poměrně 
kruté. V 7:30 mše 
svatá v kostele,  
která nám byla 
symbolem nového 
začátku a síly  
do celého sobotního 

dne. V dopoledním programu jsme 
rozebírali naše povolání a přípravu  
na ně, ať už na nějakou výpravu  
do zahraničí či na manželství. 
Samozřejmě nechybělo svědectví, 
zamyšlení se nad ním a pak oběěěěěd 
s krátkou siestou… a hurááááá  
na Štramberk!!! ( Vyšli jsme na Trúbu, 
zahráli na louce u lomu asi poslední 
koulovanou letošního roku (, koupili 
štramberské uši a jeli z výletu zpět…  
a v tomto dobrém rozpoložení jsem své 
kamarády musela opustit, abych se 
mohla věnovat i jiným povinnostem. 
Ale po zprávách, které jsem obdržela, 
mi bylo smutno, že jsem s ostatními 
nemohla prožít víkend pro cetileté  
až do konce! Víkend pro cetileté 
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pokračoval i po odjezdu naší drahé 
účastnice Markét. Večer se blížil a tak 
se toho ještě docela mnoho dělo ....  
Po výletu ze Štramberku jsme si šli  
na chvilečku odpočinout a pak 
následovala večeře. Po ní, vydatně 
posilněni, se už v prvním patře 
střediska, jinak v knihovně, stavěly 
kalíšky, zdobilo se a připravovalo se  
na večerní čajovnu. Čajovna to měla být 
U dvou Katek, ale jak již Market psala 
obě týmačky Katky onemocněly, přesto 
jsme název zachovali. V této chvíli 
čajovny jsme si v přítmí 
světel a za mihotání svíček 
udělali hodnocení 
dvoudenní hry - dopisy 
neznámému. Povídali jsme 
si a poslouchali hudbu. 
Chvíli nato jsme celé tohle 
rozjímání ukončili v 
místním kostele při 
adoraci ve stylu Taizé. A 
aby toho nebylo málo i 
scénku jsme stihli zahrát a 
shlédnout. .. ale protože je noc mladá,  
a my víme, že dnes v noci hrají hokej 
Slováci, bereme do rukou hru Jumble 
jam, jíž jsme si někteří velice oblíbili,  
a "jen na chvíli" ji hrajeme ... Ta chvíle 
skončila ve dvě hodiny ráno,  

kdy do společenské místnosti přišli 
fandové hokeje a my museli vyklidit 
pole ....OK. Ale i když Market naše 
kupéčko opustila s Luckou vedeme 
rozhovor a usínáme opět nad ránem. 
Neděli začínáme adorací v kapli, 
modlitbou hodinek a pak se 
rozdělujeme do skupinek a rozjímáme 
nad úryvkem z evangelia, které bude  
ve mši dnes předčítáno - pokušení 
Ježíše na poušti. Každý z nás má 
možnost se k úryvku vyjádřit. Ještě 
uklidit středisko, utíkáme na mši 
svatou, kde si zvesela zazpíváme 

hymnu, která nás po celou 
dobu setkání 
doprovázela - 
Lampa od 

Jerichových 
Trúb a už nás 
čeká vůně  
a teplo kuchyně 
a tak si ještě 
stíháme dát 
oběd. Po té 
loučení, ale kdo 

má ještě čas tak hraje Jumble jam..... 
jinak krásně a dobře prožitý celý víkend 
na Středisku pro mládež. A kdož má 
odvahu a chuť, toho příští rok zveme ... 

Gabka & Petra 
 
 
 

Animátorský víkend Stará Ves n/O. 
 
Po minulém, tichem a soustředěním 
překypujícím animátorském víkendu 
na Cvilíně jsme se (skoro) všichni opět 
těšili na přívětivost StaroVeského 
vagónu, fary a v neposlední řadě 
kvalifikovaných kuchařek. 
     První jedinci začali přijíždět už na 
páteční mši svatou – tzn. na xxx hodin. 
Ostatní přijeli trochu později  
a s údivem zjistili, že ještě není letní čas 

a tudíž mše jsou dřív. Na faře to začalo 
pomalu houstnout. Fotbalisté  
na chodbě vyběhli na umělý trávník  
a tak jako pokaždé radostně začali 
kopat do kulatého míčku. V kuchyni 
zase započalo chystání večeře, nad jejíž 
přípravou jsem osobně přejal velení 
(kvůli neblahým zkušenostem  
z naší duchovní obnovy na Cvilíně,  
kde pro nás týmáci připravili tak trošku 
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nepodařený 
vtip a začali na večeři na stůl servírovat 
chleba a sůl). Kuchařky a kuchaři se 
bohužel ani pod mým fyzickým 
nátlakem moc „nehekly“, takže  
na večeři byly brambory, cibule  
a na koho ještě vyšlo - kyška. Když jsme 
se uvelebili ve vagonu, pospíchali jsme 
do kostela. A protože byl pátek, den 
ukřižování, uctívali jsme kříž - a to tak, 
že jsme k němu přistupovali, pokládali 
na něj svá čela, a za doprovodu 
strunných nástrojů a písní z Taizé, 
rozjímali nad láskou, kterou k nám 
Ježíš choval a stále chová. Po oficiální 
večerce v 23:00, začal neoficiální 
program nečekaně spojený 
s nejrůznějšími fyzickými činnostmi. 
Někdo klepal ve vagónu kosu, někteří 
ve snech asi řezali dřevo, jiní nemohli 
uhnout a tak si povídali. 
     Sobotní ráno bylo spojeno 
s nadpoměry kvalitní snídaní. 
Vytáhli jsme totiž to, co nám 
maminky a babičky s upřímnou 
Láskou na srdci a v rukou 
napekly. Když se žaludky 
nasytily, byl čas naplnit naše 
hlavy. Dopoledne jsme prožili 
s o. Jiřím Ramíkem rozjímání 
nad osobní modlitbou. 
Vysvětloval, že modlitba je 
jako být s někým, koho máme rádi. 
Proto je zcela normální, že občas 

nastanou chvíle, kdy si říkáme:“Ach jo. 
Dneska to za nic nestojí. Nemám chuť 
si s Tebou povídat. Nějak to vázne. 
Prostě nemám náladu, radši to dneska 
zabalíme.“ Otec říkal, že v těchto 
chvílích stačí, když přestaneme myslet 
na sebe, na to že JÁ se dneska nudím, 
ale máme začít myslet na to, že svojí 
přítomností můžeme udělat a vlastně  
i děláme tomu Druhému radost. 
Nemusíme pořád jen mluvit, ten Druhý 
nám sem tam taky chce něco povědět. 
Zajímavé povídání přerušilo,  
jak ostatně otec Jiří sám na sobě vycítil 
a posléze přiznal, až opět ono 
nepopsatelné ševelení uvnitř dutiny 
břišní. Jakýsi vnitřní hlas, který jakoby 
znovu a znovu připomínal: „Duch je 
silný, ale tělo je, NEZAPOMEŇ - lotře, 
slabé!“ Otec Jiří i my jsme uposlechli 
tomuto vnitřnímu hlasu, kterému se 
podle mne říká svědomí, a s chutí jsme 
se pustili do oběda. Odpolední program 
byl spojen s netradiční modlitbou, 
kterou nás naučil Honza. Modlitba 
oběti. Tento specifický modlitební styl 
byl vyvinut rodinou Ligockých asi  
před 6 lety. „Já to dělám rád“ říká 
s šibalským úsměvem Honza, který  
už ale je za ty roky již dostatečně 
vycepovaný. Tato modlitba spočívala 
v tom, že jsme jeden za druhého 
přinášeli Bohu oběti. Jak někteří 

posléze s hrůzou 
zjistili, náš 
úkol byl 
běhat jeden 
za druhého 
Starou Vsí. 
Věřte nebo ne, 

nakonec 
běhali rádi 
všichni, a to  
i přestože 
pokaždé, když 

probíhali kolem zámku 
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tak je natvrdo seštěkal jeden místní pes 
a na vrcholku kopečka zase nějaký 
místní dobrodinec topil podle „vůně“ 
asi rašelinou. 
     Odpočinuli jsme si a vyslechli jsme si 
katechezi o. Kamila na téma: vedení 
schóly. Následovala mše svatá a po ní 
jsme se přesunuli zpět na faru 
shlédnout film Umučení Ježíše Krista. 
Na dojmy z filmu jsem se zeptal 
jednoho z kolegů. „Víš, byl jsem 
předtím u svátosti smíření a tak jsem 
fakt hodně scén prožíval se slzami 
v očích. Pak bylo jediným mým cílem 
(jak se na chlapa sluší) nenechat pláč 
na sobě znát. Ne, opravdu, když jsem 
viděl tu neskonalou nenávist a zlobu, 
viděl jsem tam místo katanů sebe se 
svými chybami a hříchy“. Po tomto 
silném zážitku jsme odešli na pustá 
místa velebit Boha a děkovat mu  
za jeho syna. Někteří zůstali 
v modlitbách ve tmě promítací 
místnosti, jiní odešli chválit do kostela, 
či do farní kaple. Den se chýlil ke konci. 
S 11. hodinou se včerejší noc začala 

znovu opakovat… Kosa, dřevo, 
povídání… 
     V 5:00 ráno nás - animátory (kromě 
mě a ještě jednoho úžasného člověka 
z kupé č. 8) načapali týmáci jak opět 
nebdí, ale spí, a tak je písní s kytarou 
probudili. Vyrazili jsme na křížovou 
cestu vesnicí. Na křížovou cestu,  
kterou jsme si sami připravili a tak byla 
její rozjímavá slova o to upřímnější. 
     Ranní mše svatá byla radostná, 
protože jsme mezi sebe přijali jednoho 
milého pána, který se touží stát 
správným křesťanem. Po obědě, někteří 
i dřív, jsme se začali postupně rozjíždět 
do nejrůznějších koutů naší diecéze, 
abychom mohli dál předávat to, co jsme 
na tomto víkendu načerpali. Sílu 
modlitby ticha, oběti a radost  
ze spasení. 
     Všichni se již těšíme na prožití 
tajemství Velké noci a na radostné 
Velikonoční: „Aleluja“ 
 

autor nechce být jmenován ☺ 

 
 

Ples pomohl vytopeným 
 
Téměř 20 tisíc korun předali 
organizátoři benefičního Plesu mládeže 
v Kopřivnici – Lubině jedné z rodin, 
kterou minulý rok v červnu  
na Novojičínsku vytopila povodňová 
vlna.Peníze se podařilo vybrat nejen 
díky neobvyklé účasti na plese, ale také 
zásluhou všech, kteří se na jeho 
přípravě podíleli. „Letos jsme měli 
výbornou kapelu Y z Příbora,  
která hrála za symbolický honorář. Jen 
symbolický nájem za prostory po nás 
chtělo Sdružení katolického domu 
v Lubině a pomohli nám i Lubinští 
farníci,“ líčí nadšeně vstřícnost lidí 
jeden z organizítorů akce Stanislav 

Štefek. Ples chystali animátoři mládeže 
novojičínského děkanátu, nad nimiž 
bděl kaplan P. 
Dušan Zelina. 
Zatímco 
v minulých 
letech se plesu 
účastnila vždy 
zhruba stovka 
lidí, na 
letošním 
jubilejním 
ročníku se sešlo 
na 220 
„plesajuících“. 

(NJ tisk) 
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Diecézní setkání mládeže 2010 v Kravařích 
„Mistře dobrý, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10, 14) 
     Píše se rok dva tisíce deset dvacátý 
březen. Velitelský čas ukazuje tři čtvrtě 
na sedm. Stojíme tu, zástupci  
za farnost, na studénském nádraží  
a čekáme na Studénky. Z důvodu koupí 
společné jízdenky byl sraz domluven 
právě na teď! S nemalým zpožděním  
a ještě horšími výmluvami přicházejí. 
Netrvá to dlouho a sedíme ve vlaku. 
Když pomineme přestupování, 
dostaneme se až do Kravař.  
Do krásného města, ležící v údolní nivě 
řeky Opavy. Vzduch je tu svěží  
a chodníky zametené, jako by nás 
obyvatelé už dlouho vyčkávali. „Ahoooj, 
ahoooj, co ty tady děláš? To si děláš 
srandu! Tebe bych tu dneska nečekala! 
Jé ty jsi tu taky? A kdo je  
tu ještě?“ Tolik známých milých tváří 
pohromadě! Člověku dochází nejen 
dech, ale i slova. Odcházíme do kostela 
nacpat se informacemi hned ze začátku. 
Seznamujeme se s místními a učíme se 
hymnu tohoto setkání „Dobrý Pán život 
dá…“. Po přivítání s o. biskupem 
Františkem Václavem se rozdělujeme 
po dvanácti do skupinek a vydáváme se 
na průzkum města. Hledáme  
a poznáváme z biblických veršů sedm 
hlavních hříchů (pýcha, lakomství, 
závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, 
lenost). Musím přiznat, že jsme se 
nesnažili vyhrát, pouze jsme se snažili 
snažit se. Až na tu chvíli, kdy jsem 
chtěla krajíček chleba sníst, nevěda,  
že ho bude ještě potřeba, se nám 
celkem dařilo. Ale člověk musí příjmout 
měkdy i prohru. Vyhodnocení je 
opravdu velmi zajímavé, je to sice 
nepochopitelné, ale my opravdu nejsme 
ani na seznamu posledních, tak nízko 
jsme klesli. Naštěstí tuto nemilou 
náladu odlákává vůně guláše. Všichni 
máme velký hlad a tak se 
s nezměřitelnou chutí pouštíme  

do jídla. Následuje chvíle na pokec. Teď 
už si máme všichni, co říct. Naše ranní 
nesmělost je dávno ta tam a my ze sebe 
valíme horké zprávy z našich drahých 
farních rodin. Den je opravdu nabitý. 
Vracíme se zpátky do kostela  
na katechezi. Celý tento den věnuje 
velkou pozornost svátosti smíření. Otec 
nám vysvětluje, že je svátost smíření 
důležitá, abychom měli čisté srdce. 
Taky nabádá kněze k tomu,  
aby neodkládali zpověď, protože když 
už se někdo sebere a jde ke svátosti 
smíření, chce prosit o odpuštění, je to 
vždycky velký dar. Zpovědníci jsou 
vysláni mezi nás. Mezi tím, co mnoho 
mladých odhodlaně kráčí ke zpovědi, 
rozdělujeme se na workshop kluci  
a holky zvlášť. Nevím, jak probíhalo 
povídání u kluků, ale u nás to byla 
pohodička. Nejprve jsme zhlédli scénku 
o dvou hledajících vojácích, kteří se 
chtějí něco dozvědět, a nakonec jsme se 
těmi vojáky staly my samy a na naše 
dotazy nám odpovídali tři kněží.  
Když se holky ptaly, jak hluboce se 
máme zabývat 6. přikázáním, 
vzpomněla jsem si, jak jednou jeden 
kněz řekl: „Jestli si myslíte, že jste, Bůh 
ví, jak velcí hříšníci, uvědomte si,  
že toto přikázání je až na šestém 
místě!“ Podle mě je velmi důležité toto 
zdůraznit, protože je spousta lidí,  
kteří si myslí, žeBůh je už nemá tolik 
rád, protože se proti tomuto přikázání 
prohřešili. Krásný den ukončujeme mší 
svatou s o. biskupem. Jako nad vodami 
se vznášel duch Boží, tak i my jsme 
dnes cítili Jeho přítomnost. A to nejen  
při pohledu na právě vyzpovídané 
lidičky, ale i v upřímných úsměvech. 
Žehnali jsme si navzájem, proto i Bůh 
nám žehnal. 

 Maruška 
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Na diecézním setkání jsem byla 
naposledy před dvěma lety, proto jsem 
byla překvapena množstvím účastníků, 
kteří se ho letos zúčastnili. Pořádalo se 
v Kravařích u Opavy. Počasí nám vyšlo, 
autobusy se zaplnily a my jsme dorazili 
k místní faře, kde jsme obdrželi 
zpěvníček a průpisku. Program, který 
začínal uvítáním v místním kostele sv. 
Bartoloměje, byl vskutku nabitý a 
pokud člověk přišel pozdě, tak si ho 
musel celý vystát. Při akční hře, kde 
jsme plnili úkoly, jsme poznali krásy 
místního zámku a k němu přilehlého 
parku, pochutnali jsem si na 
připraveném guláši, buchtách, závinech 
a křesťanských chipsů.  
     Co mě ale osobně oslovilo nejvíc, 
byla katecheze na téma sv. smíření. 
Myslím si, že mladí lidé mají na toto 
téma hodně otázek a potřebují si 

ujasnit, jak se zachovat v určitých 
situacích. Můžou být i tací, kteří nebyli 
u sv. smíření několik roků a mají strach 
z toho, co jak se kněz zachová. 
V takovém případě jim byla tato 
katecheze obrovskou podporou a 
pomocí. I já sama jsem si některé věci 
ujasnila. A pokud se někdo i přesto 
chtěl na něco zeptat, tak měl možnost 
při následujícím workshopu. Perličkou 
byla scénka, kterou si připravili kněží, a 
při které jsme se všichni od srdce 
zasmáli. Vyvrcholením byla mše svatá, 
kterou celebroval ostravsko-opavský 
biskup František Václav Lobkowic.  
     Celé setkání mi neuvěřitelně rychle 
uteklo. Navíc když člověk ví, že je ve 
společenství mladých lidí, kteří mají 
jedno společné, tak by si přál zůstat 
tam aspoň o chvíli déle. 

Katka
 

(foto z diecézka nalezneš na další straně) 
 
 

Info z DCMInfo z DCMInfo z DCMInfo z DCM    
CSA 2010 Kroměříž 

!!!Byl prodloužen termín pro přihlášení za výhodnější cenu 1 600 Kč!!! 
Částku 1 600 Kč může uhradit každý, kdo tak učiní do 15. 5. 2010! Ti 
z vás, kdo účastnický poplatek zaplatí do konce května získá navíc 
dárek…knihu dle vlastního výběru z určité nabídky Karmelitánského 
nakladatelství. Přihlášku si můžete stáhnout z našich webových stránek 

http://dcm.doo.cz. Vyplněnou ji zašlete poštou či doručte na ostravské DCM (Kostelní 
nám. 1, Ostrava, 728 02), popř. naskenujte a pošlete mailem: dcm@doo.cz.  
     Účastnický poplatek uhraďte hotově na biskupství(pokladna nebo kancelář DCM)  
či DSM ve Staré Vsi n/O., nebo bankovním převodem na účet: 40667002/2700, 
variabilní symbole: 38 a do „Pole pro příjemce“ uveďte jména osob, za které je hrazeno. 
     Připomínáme, že celostátní setkání animátorů se uskuteční v Kroměříži ve dnech  
15. – 21. 8. 2010. Nad setkáním převzal záštitu Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a Ing. Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje. 
 
Více informací na oficiálním webu setkání http://www.CSA2010.signaly.cz.  
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7. 7. 7. 7. ––––    9. 5. 20109. 5. 20109. 5. 20109. 5. 2010    

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

Závěrečné setkání čeká 
návštěvníky Školy partnerství. 
Začátek je klasicky v pátek v 19h 
společnou večeří na faře ve 
Staré Vsi n/O. Konec je pak 
v neděli v 12.30 hod. 
Ti z vás, kteří by rádi navštěvovali 
Školu partnerství v příštím školním 
roce, a to v době říjen 2010 - 
květen 2011, a je jim alespoň 16 let, 
hlaste se na mailu: dostal@doo.cz  
nebo volejte: 731 625 606. Více 
naleznete na: 
http://www.prorodiny.cz/skola-
partnerstvi. 

 
 

I. 30. 4. - 2. 5. 2010 

Stará Ves n/O. 

 

Předposlední setkání čeká Animátory 

„jedničky“. Začátek je jako vždy 

v pátek v 19h společnou večeří na faře 

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

ve 12.30 hod. Ti z vás, kteří by rádi 

navštěvovali Kurz animátorů v příštím 

školním roce, a to v době 

říjen 2010 - červen 2011, a je vám 

alespoň 16 let, hlaste se na mailu: 

stara.ves@razdva.cz  

nebo volejte: 731 625 718. Více 

naleznete na: http://dcm.doo.cz. 

19. 5. 201019. 5. 201019. 5. 201019. 5. 2010    

Biskupství OstravaBiskupství OstravaBiskupství OstravaBiskupství Ostrava 
 

Májový večer mladých se 

uskuteční třetí středu v měsíci 

květnu, a to 19.5. Začínáme 

klasicky mší sv. v 18h v kapli 

biskupství, která bude živě 

vysílaná na TV Noe. Po mši sv. 

následuje program v sále. Přijít 

můžeš už v 17h posedět v našem 

„baru“, popovídat si a dát něco 

na zub. Po mši sv. je možnost 

rozhovoru s knězem. 
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☺ Majitelé firem mezi sebou debatují: 
"Poslouchej, ty dáváš výplaty 
zaměstnancům, i když je krize?" 
"Nedávám, a Ty?" "Nedávám."  
"A chodí do práce i tak?" "Ano, chodí." 
"Posluchej, a neměli bychom od nich 
vybírat vstupné?" 
 
☺ Nevadí, že něco dělám pomalu, 
protože to možná dělám špatně. 
 
☺ Myslím si, že lidé by měli chodit 
bosí, protože je to opravdu mnohem 
zdravější. Například já, když se ráno 
vzbudím obutý, tak mě pak celý den 
ukrutně bolí hlava a ještě ke všemu 
mám hroznou žízeň...!           
 
☺ Na břehu řeky Moravy stojí stařeček 
a loví ryby. Jede kolem Tatra, zastaví  
a řidič se ptá:  "Stařečku, kde se tu 
možem přebrodit?" Stařeček přehodí 
fajfku z jednoho koutku úst do druhého 
a povídá:  "Tož, kousek odtud,  
asi padesát metrů po proudu." 
Řidič tedy jede padesát metrů,  
pak sjede do vody a fik ho, zapadne  
do vody včetně nákladu. Stařeček se 
na to dívá a povídá:  "Tož včil su z teho 
blázen, před chvílou tu šly kačeny  
a měly vody po prsa." 
 
  
 

 
 

 
☺ Jednou večer se takhle policista 
postavil naproti jednomu baru a čekal, 
jestli po zavíračce chytne někoho  
pro alkohol za volantem. Když začali  
z baru vycházet lidi, hned si všiml 
jednoho, který se doslova vypotácel  
a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel 
klíčky u pěti z nich, než našel svoje. 
Pak seděl pět minut na předním 
sedadle ohnutý pod volantem a zápasil 
s klíčky. Tou dobou už všichni ostatní 
hosté vyšli z baru a odjeli. Když 
konečně motor naskočil, policista 
neváhal a vyrazil kupředu. Postavil se 
před rozjíždějící auto. Nechal muže 
vystoupit a fouknout do balónku. A nic! 
Policajt udiveně říká: „Docebule, jak je 
tohle možné?“ A chlápek mu povídá: 
„No, dneska sem byl jako volavka 
určenej já.“ 

                  grilovačka v době krize 

 
 
 


