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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Ahoj mladí přátelé, 
 
Dva měsíce prázdnin…čas daný 
k odpočinku, ke změně způsobu 
práce a služby, k načerpání nových 
sil. Prázdniny nejsou od slova 
prázdno. Člověk by neměl být nikdy 
prázdný. Potřebujeme vyprázdnit, 
abychom mohli být naplněni. 
Smyslem prázdnin je vyprázdnit 
v sobě vše přebytečné, uspěchané, 
neuspořádané. Umět se zastavit, 
poskládat hodnoty svého života. 
Škola – systém, který nám dávají 
určitý model. Nesmíme však nikdy 
zapomenout na to, že je tu model 
věčného života. 
     Žít věčný život, zakoušet Boha 
zde na zemi znamená vnímat každý 
den boží blízkost. Proto si 
nezapomeň každý prázdninový den 
najít chviličku na přečtení úryvku 
Božího slova, malé rozjímání, 
dobrou knihu. To vše můžeš 
v krásné přírodě, u řeky či rybníka.  
      O prázdninách jsem byl vždy 
rád za čas, který jsem si sám mohl 
uspořádat. Mohu se rozhodnout, 
naplánovat s jakou práci pomohu 
doma, rodičům okolo baráku. 
Mohu se rozhodnout, kde pomohu 
na táboře, výletě či akci. Také jsem 
byl vždy rád, když jsem mohl zajít 
na faru, zeptat se faráře, zda není 
potřeba něco udělat. Prosím, 
nezapomínejme na důležitost 
služby našim farnostem. „Cokoliv 
jste udělali pro jednoho z mých 

nejposlednějších, pro mě jste 
udělali.“  
 
     Co nabízí naše diecézní středisko 
mládeže ve Staré Vsi n/O.? Druhý 
týden v červenci nás čekají 
brigády. Budeme vděčni za každou 
pomocnou ruku! Letošní novinkou 
je Lisk-Plesk - setkání, odpočinek, 
katecheze, pokec, výlety, 
workshopy apod. To vše můžeš 
zakusit od středy do neděle  
21. - 25. 7. Nutno se přihlásit!  
     Kdo ještě váháte, zda jet  
na celostátní setkání animátorů  
do Kroměříže, tak se nebojte a jděte 
do toho! Z vlastní zkušenosti velice 
doporučuji.  
     Poděkování za prázdniny  
a vyprošování požehnání do dalšího 
školního roku bude v sobotu 28. 8. 
Poděkujeme také Michalovi,  
který končí svou službu  
na Středisku, a snad přivítáme 
nového spolupracovníka – týmaka.  
 
     Milí Boží přátele: budete-li trávit 
čas prázdnin doma či v zahraniční, 
přeji vám, ať je to smysluplně 
naplněný čas. Zkusme být vděční  
za krásné slunné počasí,  
ale i za déšť, který tolik potřebuje 
naše příroda.  
     Pán ať vám k tomu žehná, moc 
se nespalte na slunci! 

 
+ o. Kamilos 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
ČERVENEC 2010 

 
01.07.2010 1. čtení: Am 7,10-17 Žalm:Zl 19 Evangelium: Mt 9,1-8 
02.07.2010  1. čtení: Am 8,4-6.9-12 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 9,9-13 
03.07.2010 1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Zl 117(116) Evangelium: Jan 20,24-29 
00004.4.4.4.00007777....2010201020102010 1. čtení: Iz 66,10-14c Žalm: Zl 66(65) 2. čtení: Gal 6,14-18 
                            Evangelium: Lk 10,1-12.17-20 
05.07.2010 1.čtení: Iz 61,1-3a Žalm: Zl 117(116) 2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7 
                            Evangelium: Lk 10,1-9 
06.07.2010 1. čtení: Oz 8,4-7.11-13 Žalm:Zl 115 Evangelium: Mt 9,32-38 
07.07.2010    1. čtení: Oz 10,1-3.7-8.12 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 10,1-7 
08.07.2010 1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 10,7-15 
09.07.2010 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm:Zl 51 Evangelium: Mt 10,16-23 
10.07.2010 1. čtení: Iz 6,1-8 Žalm: Zl 93 Evangelium: Mt 10,24-33 
11111111....00007777....    2010201020102010 1. čtení: Dt 30,10-14 Žalm: Zl 69(68) 2. čtení: Kol 1,15-20 
                            Evangelium: Lk 10,25-37 
12.07.2010 1. čtení: Iz 1,10-17 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 10,34-11,1 
13.07.2010 1. čtení: Iz 7,1-9 Žalm: Zl 48 Evangelium: Mt 11,20-24 
14.07.2010 1. čtení: Iz 10,5-7.13-16 Žalm: Zl 94 Evangelium: Mt 11,25-27 
15.07.2010 1. čtení: Iz 26,7-9.12.16-19 Žalm: Zl 102 Evangelium: Mt 11,28-30 
16.07.2010 1.čtení: Iz 38,1-6.21-22.7-8 Žalm:Zl 38 Evangelium: Mt 12,1-8 
17.07.2010 1.čtení: Mich 2,1-5 Žalm: Zl 10 Evangelium: Mt 12,14-21 
18.18.18.18.00007777.20.20.20.2010101010  1. čtení: Gn 18,1-10a Žalm:Zl 15(14) 2. čtení: Kol 1,24-28 
                             Evangelium: Lk 10,38-42  
19.07.2010  1. čtení: Mich 6,1-4.6-8 Žalm:Zl 50 Evangelium: Mt 12,38-42 
20.07.2010  1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Zl 85 Evangelium: Mt 12,46-50 
21.07.2010  1. čtení: Jer 1,1.4-10 Žalm: Zl 71 Evangelium: Mt 13,1-9                                                    
22.07.2010  1. čtení: Pís 3,1-4a Žalm:Zl 63 Evangelium: Jan 20,1.11-18 
23.07.2010  1. čtení: Gal 2,19-20 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 15,1-8 
24.07.2010 1. čtení: Jer 7,11-11 Žalm: Zl 84 Evangelium: Mt 13,24-30 
25.25.25.25.00007777.20.20.20.2010101010  1. čtení: Gn 18,20-32 Žalm: Zl 138(137) 2. čtení: Kol 2,12-14 
                            Evangelium: Lk 11,1-13 
26.07.2010  1. čtení: Jer 13,1-11 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 13,31-35 

27.07.2010 1. čtení: Jer 14,17-22 Žalm: Zl 29 Evangelium: Mt 13,36-43 
28.07.2010  1. čtení: Jer 15,10.16-21 Žalm: Zl 59 Evangelium: Mt 13,44-46 
29.07.2010  1. čtení: Jer 18,1-6 Žalm: Zl 146 Evangelium: Mt 13,47-53 
30.07.2010  1. čtení: Jer 26,1-9 Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 13,54-58 
31.07.2010  1. čtení: Jer 26,11-16.24 Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 14,1-12 
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SRPEN 2010 

 
01.08.201001.08.201001.08.201001.08.2010 1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23 Žalm:Zl 90(89) 2. čtení: Kol 3,1-5.9-11 
                            Evangelium: Lk 12,13-21 
02.08.2010  1. čtení: Jer 28,1-17 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 14,13-21 
03.08.2010 1. čtení:Jer 30,1-2.12-15.18-22 Žalm:Zl 102 Evangelium:Mt 14,22-36 
04.08.2010 1. čtení: Jer 31,1-7 Žalm: Jer 31 Evangelium: Mt 15,21-28 
05.08.2010 1.čtení: Jer 31,31-34 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 16,13-23 
06.08.2010 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14 Žalm: Zl 97(96) 2. čtení: 2Petr 1,16-19 
                            Evangelium: Mt 17,1-9 
07.08.2010    1. čtení: Hab 1,12-2,4 Žalm: Zl 9 Evangelium: Mt 17,14-20 
08.08.201008.08.201008.08.201008.08.2010 1. čtení: Mdr 18,6-9 Žalm: Zl 33(32) 2. čtení: Zd 11,1-2.8-19 
                            Evangelium: Lk 12,32-48 
09.08.2010 1. čtení: 1Petr 4,12-19 Žalm:Zl 31 Evangelium: Lk 9,23-26 
10.08.2010 1. čtení: 2Kor 9,6-10 Žalm: Zl 112(111) Evangelium: Jan 12,24-26 
11.08. 2010 1. čtení: Ez 9,1-7;10,18-22 Žalm: Zl 113 Evangelium: Mt 18,15-20 
12.08.2010 1. čtení: Ez 12,1-12 Žalm: Zl 78 Evangelium: Mt 18,21-19,1 
13.08.2010 1. čtení: Ez 16,1-15.60.63 Žalm: Zl 12 Evangelium: Mt 19,3-12 
14.08.2010 1. čtení: Ez 18,1-10.13b.30-32 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 19,13-15 
15.08.201015.08.201015.08.201015.08.2010 1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab Žalm: Zl 45  2. čtení: 1Kor 15,20-27a 
                             Evangelium: Lk 1,39-56 
16.08.2010 1.čtení: Ez 24,15-24 Žalm:Dt32 Evangelium: Mt 19,16-22 
17.08.2010 1.čtení: Ez 28,1-10 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 19,23-30 
18.08.2010  1. čtení: Ez 34,1-11 Žalm:Zl 23 Evangelium: Mt 20,1-16a  
19.08.2010  1. čtení: Ez 36,23-28 Žalm:Zl 51 Evangelium: Mt 22,1-14 
20.08.2010  1. čtení: Ez 37,1-14 Žalm: Zl 107 Evangelium: Mt 22,34-40 
21.08.2010  1. čtení: Ez 43,1-7a Žalm: Zl 85 Evangelium: Mt 23,1-12                                                    
22.08.201022.08.201022.08.201022.08.2010  1. čtení: Iz 66,18-21 Žalm:Zl 117(116) 2. čtení: Zd 12,5-7.11-1 
                             Evangelium: Lk 13,22-30 
23.08.2010  1. čtení: 2Sol 1,1-5.11b-12 Žalm: Zl 96 Evangelium: Mt 23,13-22 
24.08.2010 1. čtení: Zj 21,9b-14 Žalm: Zl 145(144) Evangelium: Jan 1,45-51 
25.08.2010  1. čtení: 2Sol 3,6-10.16-18 Žalm: Zl 128 Evangelium: Mt 23,27-32 
26.08.2010  1. čtení: 1Kor 1,1-9 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mt 24,42-51 

27.08.2010 1. čtení: 1Kor 1,17-25 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mt 25,1-13 
28.08.2010  1. čtení: 1Kor 1,26-31 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mt 25,14-30 
29.08.201029.08.201029.08.201029.08.2010  1. čtení: Sir 3,19-21.30-31 Žalm: Zl 68(67) 2.čtení:Zd 12,18-19.22-24a 
                            Evangelium: Lk 14,1.7-14 
30.08.2010  1. čtení: 1Kor 2,1-5 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 4,16-30 
31.08.2010  1. čtení: 1Kor 2,10b-16 Žalm: Zl 145 Evangelium: Lk 4,31-37 
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Svátky a slavnosti 
Červenec 2010 

 
� 03.07. Svátek sv. Tomáše 
� 05.07. Slavnost sv. Cyrila a  

              Metoděje 
� 11.07. Svátek sv. Benedikta 

� 16.07. Panna Maria Karmelská 
� 23.07. Svátek sv. Brigity 
� 25.07. Svátek sv. Jakuba, apoštola

 
Srpen 2010 

 
� 04.08. Posvěcení římské baziliky 

Panny Marie 
� 05.08. Svátek Proměnění Páně 
� 09.08. Svátek sv. Terezie od Kříže 

� 15.08. Slavnost nanebevzetí 
Panny Marie 

� 22.08. Panna Maria Královna 
� 24.08. Svátek sv. Bartoloměje, ap. 
� 29.08. Umučení sv. Jana Křtitele

 
 

PersonalityPersonalityPersonalityPersonality    
Představujeme 

Klára Manfrínová 
 
Představujeme Kláru Manfrinovou – zástupce  
za děkanát Bílovec. 
 

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

V krátkosti? Tak jmenuji se Klára, již více než dvě desítky 
let žiji v Bílovci společně s dalšími členy naší rodiny,  
no a mezi mé koníčky patři setkávání se s přáteli, hudba a 
spousta dalšího. 
 

2) Jak ses dostal na „funkci“ zástupce za děkanát? 
Přišla jsem k tomu trochu jako slepý k houslím. Sestra, která byla zástupkyní  
přede mnou, chtěla už odejít a nemohla za sebe nikoho najít. Já zrovna končila 
animátorský kurz  ve Staré Vsi a jí nenapadlo nic lepšího, než funkci svěřit právě mi.  
 
 

3) Jak vnímáš poslání zástupce za děkanát a je zapotřebí(proč)? 
Poslání zástupce? Tak především sloužit mladým. Být tady pro ně, pomoci jim formovat 
jejich vztah k Bohu, vytvářet společenství... Ve spolupráci s animátory může zástupce 
mladým pomoci v duchovním růstu a proto myslím, že je tato funkce určitě zapotřebí. 
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4) Jaké úkoly a práce jsou zapotřebí, aby byly zástupcem za děkanát 
zvládnuty? 

Tak zástupce by měl zprostředkovat informace z DCM, měl by také společně s animátory 
plánovat a organizovat akce pro mladé, oživovat ten život v děkanátě, také komunikovat 
s knězi a... hlavně být mladým nablízku. 
 
 

5) Co Ti tato služba přinesla a přináší? 
Spoustu nových přátel, zážitků, vtipných příhod, ale také fajný pocit, když akce dobře 
dopadne a jsou slyšet kladné ohlasy. I když se něco nepovede je svým způsobem dobré, 
protože se z toho můžu poučit a mám zkušenosti do života.  
 
 

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
Po úspěšném proflákání se na gymnáziu jsem se raději přesunula trochu dále než pár 
metru od baráku a stala jsem se studentkou Aplikovaných ekonomických studií  
a  žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
 
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Mám starší sestru, vysloužilou zástupkyní, jak už jsem zmínila výše. Krom ní mám také 
mladšího bratra, který právě dělá dvouletý animátorský kurz ve Staré Vsi.  
 
 

8) Zažila jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol? 
No jéj, tohle tradičně zpestřuje mé dny :D A nejhorší je, když se mi něco stane a já  
se začnu smát. A hned se poté zklidnit je pro mě často hodně velký problém, protože mi 
to prostě nejde. Takže tím si všechny své trapasy vždy znásobím. Ale aspoň je život 
veselý. :) 
 
 

Ze života mladýchZe života mladýchZe života mladýchZe života mladých 

Hudební víkend 
Jistě jsi už 
slyšel/a známý 
citát „Kdo zpívá, 
dvakrát se 
modlí“, a když se 
k tomu ještě i 
hraje…tak je to 
opravdu nádherná 
oslava Boží! 
Přesně takovou 
krásu mohl zažít 

každý, kdo se zúčastnil 
Hudebního víkendu  
na středisku ve Staré Vsi  
o víkendu 14. - 16. května. 
Celý víkend měl v režii Kefa 
spolu se svou ženuškou 
Míšou. Po vzájemném 
seznámení následovala 
poznávačka hudebních 
nástrojů, při které si 

někteří z nás upřesnili rozdíl  
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mezi fagotem, hobojem a klarinetem  
a zjistili, že taková ta kytara ve tvaru 
trojúhelníku není triangl, ale balalajka. 
Pak nás Míša seznámila s hudebními 
nástroji Starého zákona a nechyběly  
ani věrohodné ukázky. Den jsme 
zakončili modlitbou à la Taizé,  
ke které se každý, kdo chtěl, mohl 
přidat s vlastním hudebním 
doprovodem. 
     Do sobotního rána nás probudil 
hudební budíček. Po ranní modlitbě  
u zvoničky u sv. Jana Křtitele  
a po vydatné snídani nás čekal 
dopolední program v židovském duchu. 
Pod vedením manželů Reginy a Josefa 
Byrtusových jsme se naučili tančit 
židovské tance a zpívat a hrát židovské 
písně. Po výborném obědě šéfkuchaře 
Honzy a po odpolední siestě,  
kterou jsme 
částečně využili 
k nácviku písní 
k poutní mši 
svaté, jsme 
mezi námi 
uvítali Míšu 
z Rožnova. 
Moc hezky nás 
seznámila 
s tím, jak vést 
scholu, jak 
nacvičovat 
písničky, ale 
také jak ve schole utvářet pěkné 
společenství. Pak už jsme pobrali naše 
hudební nástroje a zpěvníky a odebrali 
se do Košatky na pouť, kterou jsme 
doprovodili bohatým hudebním 
doprovodem. Po mši sv. mile 
překvapily všechny poutníky koláče, 
buchty, čaj, slivovička…prostě samé 
dobroty, připravené místními farníky. 
Až jsme se do syta „nacpali“, sjeli jsme 
zpět na Středisko. U něj už netrpělivě 

stepovali hudebníci skupiny, která nás 
přijela obohatit svým umem. Touto 
skupinou bylo COD LIVERS. Parta  
4 mlaďochů z Dobré to svým 
alternativním rockem rozjela naplno  
až se div nevysypala skla z oken  
ve shromažďovně. Po okolím vskutku 
nepřeslechnutelném koncertu jsme  
se zklidnili v kapli při večerní modlitbě. 
Občerstvení modlitbou jsme šli spát. 
     V neděli jsme byli opět mile 
probuzeni. Po ranní modlitbě jsme 
naplnili hladové žaludky a vrhli se  
do úklidu. Jakmile se vše třpytilo, 
přesunuli jsme se do kostela, kde nás 
o.Kamil zasvětil do tématu „Liturgická 
hudba“. Přednáška byla super a našla 
jsem v ní odpovědi na dlouho 
nezodpovězené otázky týkajících se 
hlavně praktických věci při rytmickém 

doprovodu mše sv. Otce Kamila  
pak vystřídal další 
host. Své opravdové 
umění ve hře  
na varhany nám 
předvedl Pepa Žižka 
z Frýdku … lahoda  
pro uši☺. Po koncertu 
jsme se vrátili na faru,  
kde jsme ještě nacvičili 
pár písní, kterými jsme 
obohatili nedělní mši 
sv., která následovala. 
Po ní jsme  

si vychutnali opět skvěle 
připravený oběd a alou domů! 
     Tento víkend byl fakt super  
a nelituju toho, že jsem se jej účastnila. 
Jeho pestrost a netradičnost předčily 
mé očekávání.  
     Kdo nezažil, neuvěří, tak příště 
přijeď i Ty!☺ 
 
 

Liduška
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Svatodušní noční bdění 
Nadešel čas seslání Svatého Ducha… 
Týmáci ze Vsi společně se zástupci VKH 
Ostrava připravili pro tuto událost 
svatodušní noční bdění. Setkalo se nás 
okolo 35 lidiček. 
     A jak bylo?  
     Rozepisovat se minutu po minutě, co 
se dělo, by nebylo pro nezúčastněného 
čtenáře moc zajímavé… 
     Začátek byl netradiční, ale s tradicí. 
Byli jsme na místních slavnostech,  
kde jsme čekali na koncert Spiritual 
Quintet a mezitím jsme zhlédli 
vystoupení lidových souborů.  
     Samotný program, který probíhal na 
faře, jsme zahájili modlitbou. Dále si 
nás vzali do svých rukou zástupci VKH 
Ostrava a připravili si program,  
při kterém jsme se mohli zamyslet  
nad jednotlivými dary Ducha svatého, 
nechyběla ani kreativní činnost  
a dobrodružný zážitek.  
     Poté následovala adorace s prosbami 
o 7 darů Ducha Svatého. Vyvrcholením 
večera bylo společné slavení eucharistie 
jako vigilie ke Svatému Duchu. 
Unavení, zmrzlí a hladoví, ale naplnění 
duševně, jsme se občerstvili na faře 
teplou polévkou. Následovalo 
rozloučení. Někteří odjeli domů, 
někteří ulehli do vagónu nebo na faru… 
 
Co mě nejvíce zaujalo? 
     Měli jsme se jednotlivě zamyslet  
nad tím, jak bychom změnili svět,  
aby se nám žilo lépe… 
     Každý člověk vnímá své okolí 
odlišně. Má různé potřeby, všímá si 
něčeho jiného. Některé věci, které se 
dějí, si sami neuvědomujeme,  
ale pomůže nám je objevit druhý 
člověk. Při společném snažení 
dosáhneme toho mnohem víc,  
než každý jednolitě. I když jsme 

vzdáleni od sebe na několik kilometrů, 
v modlitbě jsme vždy spojení a společně 
máme větší šanci dojít k cíli. Jestli chci 
něco změnit, musím začít sám od sebe  
a pak od těch druhých… 
     Projít se zavázanýma očima určitou 
trasu a být pouze veden slovně,  
tzn. zvířecími zvuky!? Proč ne?! Jde se 
do toho… 
     Nejprve jsem měla obavy,  
ale po chvilce jsem si řekla, mně se 
nemůže nic stát, jsem přece v rukou 
druhého, já pouze vykonávám povely… 
Jdu tím směrem, kam mám zaveleno, 
nevidím překážky. Když na nějakou 
narazím, můj velitel mi ji pomůže 
překonat. Nemůže mě přece nechat 
samou na pospas. Ale jak je to v mém 
životě? Dokážu se úplně vzdát a být 
plně vedena? 
     Pocity z projité trasy ztvárni 
z různých přírodnin… 
     Zpětně jsem si uvědomila,  
že nevidomí vnímají svět v mnohem 
menším rozsahu. Já jsem ho vnímala 
pouze na dosah ruky. Reagovala jsem 
více na různé zvuky, které ke mně 
docházely z okolí. Velitelka, která mě 
vedla, se mi snažila svět přiblížit,  
ale pouze ve svém zorném poli,  
které měla osvícené svíčkou. Bylo  
to o mnohem více, než bych zvládla 
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sama… Sama vnímám svět pouze 
v určitém omezeném měřítku,  
ale když již někoho vyslechnu, moje 
měřítko se rozšíří… 
     Prosby o dary Ducha Svatého… 
     Do té doby (možná se to některým 
bude zdát docela pozdě) jsem potřebu 
darů Ducha Svatého nějak až moc 
nevnímala… ale teď jsem si uvědomila, 
že pokud svou snahu něčeho docílit 

obohatím o pomoc Ducha svatého,  
tak budu z cíle spokojenější… 
 
Děkuji všem organizátorům za akci, 
která obohatila každodenní život…  
a všem zúčastněným za vytvořené 
přátelské společenství! 
 

Tezia 
 

 

SvědectvíSvědectvíSvědectvíSvědectví    
Kurz animátorů na DSM ve Staré Vsi n/O. 
Milí kamarádi!  
Rádi poznáváte nové lidi? Máte chuť se 
zapojit do aktivit 
ve vaší farnosti? 
Hledáte čas,  
kdy se na chvíli 
zastavit, více se 
sblížit s Bohem? 
Neváhejte se, 
proto přihlásit 
na kurz 
animátorů!:-) 
Hned na 
prvním setkání 
poznáte nové 
kamarády a 
především skvělé týmáky, kteří vás 
budou provázet každým víkendem. 
Čekají vás nejen přednášky  
a svědectví od zajímavých hostů, mše 
svaté, adorace, ale je zde vyhrazen čas  
i na hry, které opravdu stojí za to! 
Přebrodit řeku, prolézt lanovým 
centrem, válet pneumatiku,… to jsou 
všechno aktivity, u kterých zažijete 
spoustu legrace, a které vaše přátelství 
mezi sebou hodně posilní. Během 
osobního volna si můžete zahrát 
volejbal, stolní tenis, fotbal nebo  
si s ostatními jen tak popovídat. Nabízí 
se také možnost rozhovoru s knězem a 

přistoupení ke svátosti smíření. Je zde 
opravdu pestrý program,  

takže nudit se rozhodně nebudete! 
     A co mě nejvíce oslovilo z 
tohoto dvouletého animátorského 
kurzu? Byly to především večerní 
adorace. Zde jsem se mohla ztišit, 
odevzdat Pánu všechny mé 
starosti, chválit ho, za to co pro mě 
udělal. Vždy u toho byla nádherná 
atmosféra – svíčky, modlitba, 
ticho, písničky. Z tohoto kurzu si 
také odnáším spoustu skvělých 
zážitků, ale také přátelství, která 
díky tomuto kurzu vznikla.  
     Mnozí si možná myslí, že musí  

po absolvování animátorského kurzu 
ihned vést společenství mládeže. Ne 
vždy tomu tak musí být. Je však určitě 
pěkné, když se animátor zapojí  
do různých aktivit ve své farnosti. Tím, 
že se budete věnovat svou prací 
ostatním, starat se o druhé a být  
pro druhé příkladem, budete zrát ve své 
vlastní víře. Věřím, že jsem vás tímto 
článkem nějak povzbudila a že nyní  
už neváháte a přihlašujete se na další 
ročník animátorského kurzu, který 
začne letos v říjnu! Opravdu to stojí za 
to!:-) 

animátorka
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Já a Animátorský kurz 
Bude to již rok co jsem tenhle kurz 
úspěšně absolvoval tak mi nyní dovolte, 
abych se vrátil k zatím nejkrásnějším 
dvěma letům mého života. 
     Že nějaký takový kurz existuje jsem 
se dozvěděl skrze bratra, který byl 
zrovna jeho frekventantem a docela mě 
i lákal na základě svých zapálených 
povídání, před kterými se vždy vracel 
domů s úsměvem na rtech  
a harmonicky naladěn. 
     Když se blížil čas prvního setkání, 
stalo se, že jsem na něj dočista 
zapomněl. A tak v den odjezdu se bratr 
poněkud divil, že nemám sbaleno. Můj 
nechápavý výraz vystřídal pocit 
podobný tomu, jako byste si vzpomněli 
na něco důležitého. Ihned jsem si  
ale uvědomil, že jsem ani nevyplnil 
přihlášku, a tak jsem na onen kurz 
začal pomalu rezignovat. Když se vrátil 
bratr z koupelny, kde telefonoval s mou 
budoucí vedoucí kurzu, a hovorovým, 
nespisovným výrazem mne popohnal 
k balení. Moc se mi na autobusové 
stanoviště nechtělo, leč setkání s mými 
čtyřmi přáteli, kteří se rozhodli jet  
na onen kurz také, mi vykouzlilo úsměv 
pod fuskem. V autobuse jsme podle 
zpozorovali skupinku podobně 
vypadajících osob a po krátké vzájemné 
konverzaci jsme 
pochopili, že 
mají namířeno 
stejným směrem. 
Cesta tedy 
uběhla rychle a 
my se pomalu 
přibližovali k cíli. 
Po krátkém 
dotazování 
místních, kde se 
ono středisko 
mládeže nachází, 
jsme konečně 

došli na dvůr střediska, kde jsme si 
ihned všimli naší nové noclehárny – 
vagon Anežka - vybavený záchody a 
umyvadly. Po krátkém ubytování jsme 
se ocitli na chodbě střediska, kde nás 
neustále vítala naše budoucí 
spolukurzovnice Žvatla – netřeba 
vysvětlovat přezdívku. Vůbec jsem 
netušil, co nás čeká a tak, když se 
z kuchyně ozvalo ,,večeře“, moje břicho 
hlasitě souhlasilo. Poté nastalo  
ve společenské místnosti ticho, neboť se 
slova ujal náš animátorský tým. Nastala 
velice vtipně provedená seznamka,  
po které jsem si nezapamatoval snad 
ani jedno jméno (a to nás bylo přes 20). 
Dozvěděli jsme se co nás bude ty dva 
roky čekat a co to vlastně znamená „být 
animátorem“. První víkend kurzu byl 
zaměřen na sebepoznání. Jak máme se 
sebou začít pracovat, když se důkladně 
neznáme, či se jako osobu 
nepřijímáme??? Díky výbornému týmu, 
který nás vedl, mi dal tento víkend 
neskutečný impulz do dalších dnů. 
Dojel jsem domů pln všeho a netrpělivě 
vyhlížel na mailovou pozvánku na další 
víkend. A tak začala má dvouletá cesta 
na animátorské pouti. Hlavní bylo 
ujištění, že to není jen pro ty, kteří jsou 
sangvinici a extroverti každým coulem. 

Každý si z toho 
vezme co 
potřebuje, a to 
může dál šířit  
ve své farnosti. 
Každý z víkendů 
měl své Téma. 
První bylo 

například 
„sebepřijetí“, 

neboť, jak 
můžeme pomáhat 
ostatním, když 

nemůžeme 
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pomoci sobě? 
     Témata byla vybírána velmi dobře a 
zasahovala přesně tam, čím bychom 
mohli být farnosti či sobě prospěšní. 
Například víkend „modlitba“, na 
kterém jsme probírali všechny formy 
modlitby a každý si tak mohl vybrat 
způsob jaký je mu nejmilejší ba 
dokonce poznat a oblíbit si nějaké nové 
formy. Další témátko bylo „hra“ – celý 
víkend jsme hráli různé hry a probírali, 
jaké hry a pro jakou věkovou kategorii 
jsou nejvhodnější či pro jakou 
příležitost jsou vhodné. Rád 
vzpomínám na duchovní obnovu,  
která se konala mimo středisko  
na odlehlé faře. Tam jsme se snažili 
dodržet dvoudenní silencio…nepodařilo 
se:-). Přesto to byly nádherné chvíle, 
kdy se mohl člověk zastavit a lépe 
vnímat Boží přítomnost všude kolem. 
Po roce kurzu jsme každý absolvovali 

dětský tábor, kde jsme sloužili jako 
vedoucí. Mohli jsme si vybrat ze dvou 
lokalit. A sice Stará ves (kde probíhal 
onen kurz) nebo Bíla voda  Jeseníkách. 
Ihned jsem si vybral druhé zmiňované 
místo a po nočním pozorování mléčné 
dráhy jsem vůbec nelitoval. Nebudu 
nyní vše popisovat, bylo toho zkrátka 
mnoho. Každý víkend byl protkán 
scénkami, zábavou, meditací, 
duchovnem, přednáškami a v neposl. 
řadě také tělesnou aktivitou. 
     Mimo jiné jsem měl štěstí  
na vskutku výbornou partu. Již po dvou 
setkáních jsme plánovali společný 
silvestr. Dodnes vzpomínám na ty 
opojné dny plné smíchu a přiblížení  
ke Kristu skrze partu pubertálních 
vrstevníků. Kurz mi výrazně promluvil 
do mého dosavadního života! V kurzu 
není co ztratit...jen získat! 

Maerty
 
 
 

Jak jsme prožili Školu Partnerství 

Moc jsme se tam s Honzou těšili, 
protože jsme to brali jako zkoušku  
do našeho vztahu. Zda spolu máme být 
či ne. Člověk se nemůže jen modlit  
za všechno, musí se i sám přičinit, že? :)   

     Ale nešla jsem tam s tím, že mi 
řeknou „Hodíte se k sobě“ to určitě ne, 
na nějaké psychologické rady nejsme 
stvořeni. Díky přednáškám jsme spíš se 
mohli zamyslet, jak se vzájemně 
vnímáme. Přednášky nebyly ve stylu: 
„Chovejte se tak protože… nebo dělejte 
toto a budete se mít rádi do konce 
života,“ to ne! Šlo hlavně o svědectví 
manželských párů, o jejich zkušenosti, 
kterými nás mohli obohatit. Protože jen 
když vidíte, jak to v rodině chodí, 
můžete si něco přinést do vlastního 
života, do budoucna, do manželství.  
A taky na všechny vždy více zapůsobí 
osobní zkušenost druhých než jen 
pouhá teorie laiků. Nechodili jsme tam 
jen proto, že se máme rádi a že po škole 
partnerství musí být svatba, to není 
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priorita! Posunulo nás to hodně.  
Na konci přednášky vždy byl prostor 
k diskuzi, ať už ve skupince nebo 
v páru. To bylo hodně přínosné, 
protože jsme se zastavili nad otázkami, 
které by nás teď vůbec nenapadly řešit 
a v manželství už je na hodně věcí 
pozdě! A zároveň víme co od druhého 
očekávat. V některých otázkách jsme šli 
hodně do hloubky, bylo to intimní, 
otázky ze všech směrů, ale moc 
prozrazovat nesmím ☺ Avšak vše bylo 
jen mezi námi, věci, které jsme 
probírali ve skupince jsme si nechávali 
pro sebe, osobní myšlenky se 
nevynášely, což mi přišlo super! Mohli 
jsme být otevření. 
     A víte co bylo nejvíc luxusní? Ověřila 
jsem si na 100%, že všichni chlapi jsou 
stejní! Opravdu! A tím i ženské, ať si 
nemyslíme ☺ Přijela jsem tam, bylo nás 
kol 32 párů. A když vidíte, že všichni 

chlapi mají podobné, nebo i stejné 
chovaní jako Váš přítel, tak vás  
to potěší, protože jste přesvědčeni,  
že stejně nemáte mezi kým vybírat  
a ujistíte se, že právě toho svého 
milujete. Večerní programy v sobotu 
byly plné her a poznávání druhého. 
Bylo skvělé, když kluci měli po slepu 
najít svoji dívku jen podle její ruky.  
O zábavu bylo postaráno po celý čas, 
zážitků plno a hlavně jsme poznali nové 
kamarády, atmosféra byla přátelská  
po všechny víkendy. 
     Jestli budete příští rok chodit, 
utvrdíte se sami, když uvidíte, jak se 
ostatní chovají nebo jaké mají názory, 
myšlenky či reakce. Tohle mě ve vztahu 
posunulo nejvíce, ujistila jsem se,  
že všichni chlapi jsou stejní a stejně 
bych si nevybrala „model“ který je 
stejně někde v muzeu.  

Peťa, Frenštát 
 
 

Info z DCMInfo z DCMInfo z DCMInfo z DCM    
Noví jáhni a novokněží naší diecéze 

Kněžské svěcení z rukou ostravsko-opavského biskupa Františka 
Václava Lobkowicze přijali v sobotu 26. 6. 2010 v katedrále 
Božského Spasitele v Ostravě 4 jáhni: 

• Pavel Jiřík – z farnosti Lubina 
• Jozef Kankara – z farnosti Majcichov (SR) 
• Vlastimil Krajčovič – z farnosti Kunín 
• Karel Rechtenberg – z farnosti Frýdlant nad Ostravicí 

 
Jáhenské svěcení přijal vkládaním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze  
1 úspěšný absolvent bohosloví. Stalo se tak v sobotu 19. 6. 2010 v chrámu sv. Cyrila a 
Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Je jím: 

• Michal Jadavan – z farnosti Ostrava-Poruba 
Vzpomeňme na ně v modlitbě. 
 
!!!Vyzvedni si nový Jízdní řád 2010/2011 u svého zástupce za děkanát 
nebo na DSM ve Staré Vsi popř. v kanceláři DCM na biskupství v Ostravě!!! 
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KKKK    zamyšzamyšzamyšzamyšlenílenílenílení…    
Strach je i prospěšný 
Strach prožívá každý člověk. Prožíval ho i Ježíš 
(Podle E. Velly) 
 
     Strach prožívá každý člověk. Prožíval 
ho i Ježíš. I Ježíš prožíval chvíle,  
kdy byl zděšený a před apoštoly to dal 
najevo. Jeho strach vyvrcholil před jeho 
ukřižováním, kdy se ze strachu potil 
krví. Strach je pro člověka ale v určitých 
situacích i prospěšný. Pomáhá nám, 
abychom přežili. Brání nám například 
skočit pod vlak nebo do ohně. Strach  
v nás vyvolává prozíravost a chrání nás, 
abychom nedělali věci se zbytečným 
rizikem. Existují ale i formy strachu, 
které nás zotročují. 
 
V Bibli stojí „Neboj se" 365 x 
 
V Bibli nalezneme mnoho zmínek  
o strachu. „Neboj se!“ říkal Bůh 
prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh 
Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl 
anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš 
apoštolům, když kráčel po moři, 
„Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení. 
Víte, kolikrát se slova „nebojte se“  
v Bibli nacházejí? Je to velmi zajímavé! 
Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát, 
kolik má rok dní. Jakoby nám Bůh říkal 
neustále, den za dnem: „Nebojte se!“ 
 
Příběh o orlu a kuřatech  
V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho 
kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty 
octlo mládě orla. To však o sobě 
nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je 
kuřetem, a tak jedlo stejné jídlo jako 
kuřata, pohybovalo se jako kuřata  
a létalo také jen jako kuřata, sotva  
do výšky plotu. Jednou zpozorovalo,  

jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, 
krouží mohutný orel. Podívalo se  
do výšky a zatoužilo být orlem. 
Přepadla ho velká sklíčenost,  
protože bylo jen kuřetem. Ale orel  
na orlí mládě pohlédl a zavolal na něj: 
„Vzlétni! Roztáhni křídla a leť! Vždyť ty 
jsi orel!“ Ale malý orel opověděl: „Ne, 
ne, já jsem kuře.“ A zůstal zarmoucený, 
obrátil se a odešel za kuřaty. Tak celý 
svůj život prožil jako slepice, s touhou 
být orlem. Nikdy si neuvědomil,  
že orlem byl. 
 
     Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil 
nás jako orly. Vložil do nás srdce orla.  
V každém z nás je mnoho schopností, 
které nikdy nepoužijeme. Proč? Protože 
máme strach. Strach, který nás zdržuje 
od něčeho, co bychom mohli udělat. 
 

(www.vira.cz)
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AAAAkce pro váskce pro váskce pro váskce pro vás 
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2010/2011 
Stará Ves n/O. 

 

     Kurz animátorů bude probíhat také v příštím 
školním roce, a to v době říjen 2010 - červen 
2011. Je určen mladým od 16 let, kteří se chtějí 
vzdělat v oblasti práce s dětmi a mladými, touží 
prohloubit svou víru, najít nové přátele,…  
     Hlaste se na mailu: stara.ves@razdva.cz 
nebo volejte: 731 625 718. Přihlášku a další 
informace naleznete na webu: 
http://dcm.doo.czhttp://dcm.doo.czhttp://dcm.doo.czhttp://dcm.doo.cz    v sekci „Kurz animátorů“. 

 
    

2010/20112010/20112010/20112010/2011    

Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.    
 
Zájemci, kteří mají alespoň 16 let,  
a kteří by se rádi dozvěděli něco více  
o vztahu mezi mužem a ženou, mohou 
navštěvovat v příštím školním roce  
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí  
Školu partnerstvíŠkolu partnerstvíŠkolu partnerstvíŠkolu partnerství (6 víkendů).  
     Hlaste se na mailu: dostal@doo.cz 
nebo volejte: 731731731731    625625625625    606606606606. Více 
naleznete na: 
http://www.prorodiny.cz/skolahttp://www.prorodiny.cz/skolahttp://www.prorodiny.cz/skolahttp://www.prorodiny.cz/skola----
partnerstvipartnerstvipartnerstvipartnerstvi.... 

 
    

28. 8. 201028. 8. 201028. 8. 201028. 8. 2010    

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

Všechny naše příznivce a dobrodince 
zveme na tradiční poděkování za 
prázdniny a službu Tráka, a zároveň 
taky prosbu o požehnání pro nový 
školní rok as. „Děkuj Vítej Vzpomínej“! 
Uskuteční se poslední sobotu v srpnu 
28. 8. 2010 u nás na Středisku ve 
Staré Vsi n/O. Začínáme ve 14.30h 
v kostele! Těš se na kopec zábavy, 
něco dobrého na zub a…uvidíš! 

Tábor pro kluky a holkyTábor pro kluky a holkyTábor pro kluky a holkyTábor pro kluky a holky    
12.12.12.12.----18.7. Stará Ves n/O.18.7. Stará Ves n/O.18.7. Stará Ves n/O.18.7. Stará Ves n/O.    

1200Kč/1100Kč1200Kč/1100Kč1200Kč/1100Kč1200Kč/1100Kč    

Tábor pro pohraničíTábor pro pohraničíTábor pro pohraničíTábor pro pohraničí    
26.7.26.7.26.7.26.7.----1.8. Vidnava1.8. Vidnava1.8. Vidnava1.8. Vidnava    
1000Kč/900Kč1000Kč/900Kč1000Kč/900Kč1000Kč/900Kč    

 
Na první z nich se mohou přihlásit 
děti, které mají min. ukončenou 3. 
třídu ZŠ a nejsou starší 15i let.  
Na druhý z táborů se mohou přihlásit 
děti, které navštěvují 3. – 9. třídu ZŠ. 
Přihlášky zasílejte na: Diecézní 
středisko mládeže, Farní 10, 739 23 
Stará Ves n/O., nebo volejte: 
558 669 413 nebo 731 625 718. Tábor 
nutno zaplatit nejpozději týden  
před začátkem! 
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☺ Dva muži na Ukrajině spolu jedou 
vlakem.  "Kam jedete?" ptá se ten 
první.  "Jedu do Moskvy nakoupit 
maso," odpoví ten druhý. Vlak staví  
v Kyjevě, kde ten druhý muž vystoupí. 
  "Já myslel, že jedete do Moskvy, 
nakupovat maso," volá na něj z okýnka 
ten první.  "To ano, ale fronta začíná  
už tady," odpoví ten druhý. 
 
☺ Chlápek přišel takhle do kanceláře 
právníka a ptá se:  "Jakou máte cenu 
za konzultace?"  "Dvanáct set za tři 
otázky."  "A nemáte pocit, že je to 
trochu moc drahé?"  "Jo, je. A jaký je 
váš třetí dotaz?" 
 
☺ Starý profesor má na praxi mladou 
adeptku učitelské profese:  "Brzy 
zjistíte, že téměř v každé třídě se najde 
nějaké dítě, které bude chtít  
za každou cenu o všem diskutovat. Váš 
první krok bude snahou umlčet ho.  
Ale radím vám, pečlivě se nad tím 
zamyslete, protože tohle dítě je 
pravděpodobně jediné, které vás 
poslouchá." 
 
☺ Kolik automechaniků je potřeba  
k výměně žárovky? Šest. Jeden se  
to pokusí spravit kladivem a dalších pět 
bude mezitím shánět nové žárovky.     
 
 

 
 

 
☺ "Slyšela jsem, že Váš syn studuje  
na univerzitě. Co z něho bude,  
až skončí?"  "Obávám se, že 
důchodce." 
 
☺ V letadle: Klídek, pohoda. Cestujícím 
se podává oběd, polovina už usnula, 
druhá se k tomu právě chystá. Když tu 
náhle se letadlo otočí kolem podélné 
osy. Děsný zmatek, padají talíře, 
skleničky, tašky, psi, nepřipoutané 
manželky a do toho zmatku vejde vždy 
usměvavá letuška a s rozkošným 
úsměvem říká:  "Vážení cestující, 
uklidněte se prosím. Náš pilot má rýmu 
a právě si kape do nosu." 
 
☺ Říká chlápek kámošovi: 
  "Doktor mi slíbil, že do týdne budu 
chodit."  "No a?"  "Měl pravdu. Včera 
jsem musel prodat auto, abych zaplatil 
účet." 
  

 
 
 


