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  Září 2010          Ú v o d n í  s l o v o   o. K a m i l a      Vagónek 
 

 

 

Milí přátelé, 
 

Měsíc září klepe na dveře. 
Pro někoho radost, pro 

někoho smutek. Napadla mě 
¨jedna myšlenka, proč se 
tento měsíc jmenuje září. 

Slovo září nám vyjadřuje jas, krásu, světlo, 
to, na co je krásný pohled. Říká se: Ty záříš 
jako slunce! Jsi celý prozářený! Každý z nás 
prožil prázdniny jak nejlépe uměl. 
Odpočinek, jinak naplněný den, čas pro 
Boha, na sebe a přátelé. Tyto prožitky musí 
jít vidět na našem životě. Prozáření radostí 
z toho, že jsme si odpočinuli u vody, 
přečetli pěknou knížku, zajeli se projet na 
kole, více se modlili,… musí být na člověku 
poznat. Zář se nedá naplánovat, poručit ji. 
Buď jí člověk má, září vnitřním světlem, 
které dává srdci sám Ježíš říká: „Já jsem 
světlo světla“ – nebo občas bliká ve svých 
náladách, postojích a rozhodnutích. Jas 
ohně září, pokud oheň hoří. Když oheň 
shoří, tak mizí jas. Podobně, ne-li stejně, je 
to v našich životech. Nezapomínejme 
v novém školním roce na udržování stálého 
ohně lásky, pokoje a harmonie. 
      Pravidelným přikládáním polínek, jimiž 
jsou svátosti, četba písma, společenství, 
ticho, modlitba a další. 

     Tak máme záruku trvalé záře, kterou 
budeme vydávat každý všední školní den. 
     Připravili jsme pro vás nabídku různých 
víkendů, formačních kurzů. Vše naleznete 
v našem novém Jízdním řádu nebo na 
našem webu – http://dcm.doo.cz.  
     Všechny ministranty zvu 11. září na další 
ročník diecézního setkání ministrantů. 
Letos nás hostí farnost Rychaltice - 
v Místeckém děkanátu. Tým na Středisku 
se rozloučí s Michalem a do jeho řad 
nastoupí Vašek, který se vám jistě časem 
představí nebo jej přijeď poznat na nějakou 
akci na Středisku. Naše Středisko, dálí 
Pán, prodělá „malou“ bombu. V září nás 
čeká výměna oken na celé budově. Máte-li 
čas a chcete přiložit ruku při úklidu či 
pomoci s bombovým útokem, jste srdečně 
vítání! Poslední víkend v měsíci září zvu na 
Středisko všechny zástupce za děkanáty a 
kaplany pro mládež.  
     Přeji radostný vstup do školních časů. 
Nevyhasněme rychle po prázdninách! Ať 
pokoj, radost, láska v nás září po všechny 
dny našeho života!  
      
To vám přeje a ze srdce + žehná váš  

 
o. Kamilos 
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Bible může být užitečná pro každého 
 
Bible – neobyčejná kniha 
     Bible není obyčejná kniha. Ona  
to vlastně není ani tak kniha, jako spíš celá 
sbírka knih. Skládá se z několika desítek 
spisů, z nichž některé jsou velmi dlouhé  
a jiné zase krátké jako běžný e-mail. 
Najdeme v ní různé styly a žánry –  
od vyprávění, přes lidovou moudrost  
a poezii, až po dopisy. Jak je ale možné,  
že texty, které jsou staré 2000 až 3000 let 
dodnes oslovují tolik lidí? 
 
Bible – Boží vzkaz i tobě… 
     Zdá se, že Bible má své kouzlo. Obsahuje 
něco, co stále znovu a znovu oslovuje lidi 
všech dob, národností a jazyků. Křesťané 
věří, že není jen jednou z mnoha knih, 
jakých jsou na pultech knihkupectví tisíce, 
ale že je knihou zcela jedinečnou, protože 
obsahuje poselství od samotného Boha. 
Věří, že skrze Bibli Bůh promlouvá  
do konkrétních situací v životě 
jednotlicvých lidí. Ano, skrze Bibli k lidem 
mluví Bůh. To platí nejen pro vzdálenou 
minulost, ale pro každou dobu,  
i pro tu dnešní.  
 
Bible a moderní technologie 
     Bible je pokladnicí opravdu vzácných 
textů, které mohou být inspirativní dnes, 
stejně jako před tisíciletími. Dnes ovšem 
máme mnohé výhody, které naši předkové 
neměli – většina z nás je gramotná a může 
si Bibli sama číst, máme k dispozici moderní 

technologie, takže si můžeme přečíst Bibli 
na internetu, nebo si třeba nechat každý 
den poslat krátký citát z Bible na svou  
e-mailovou adresu. A pokud by nám  
to nestačilo, je možné přijímat citáty i na 
svou mobilní e-mailovou adresu přímo  
v mobilu. Starobylá Bible tak díky 
moderním technologiím oslovuje stále 
novými způsoby, avšak pořád svým 
jedinečným kouzlem… 
 
 
Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl 
číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou  
v klášteře.“ 
     Já vám ale říkám: Bibli potřebujete více 
vy, než mniši! To vy žijete mimo klášterní 
zdi v plné vřavě světa. To vy jste neustále 
vystaveni novým zápasům, bojům  
a ranám. Potřebujete Písmo neustále, 
‚abyste z něj čerpali sílu pro svůj 
každodenní život! 

 (Jan Zlatoústý) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.vira.cz 
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ZÁŘÍ 2010 
 

01.09.2010 1. čtení: Am 7,10-17 Žalm:Zl 19 Evangelium: Mt 9,1-8 
02.09.2010  1. čtení: Am 8,4-6.9-12 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 9,9-13 
03.09.2010 1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Zl 117(116) Evangelium: Jan 20,24-29 
04.09.2010 1. čtení: Iz 66,10-14c Žalm: Zl 66(65) Evangelium: Lk 10,1-12.17-20 
05.09.2010 1.čtení: Iz 61,1-3a Žalm: Zl 117(116) 2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7 
                             Evangelium: Lk 10,1-9 
06.09.2010 1. čtení: Oz 8,4-7.11-13 Žalm:Zl 115 Evangelium: Mt 9,32-38 
07.09.2010 1. čtení: Oz 10,1-3.7-8.12 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 10,1-7 
08.09.2010 1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 10,7-15 
09.09.2010 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm:Zl 51 Evangelium: Mt 10,16-23 
10.09.2010 1. čtení: Iz 6,1-8 Žalm: Zl 93 Evangelium: Mt 10,24-33 
11.09. 2010 1. čtení: Dt 30,10-14 Žalm: Zl 69(68) Evangelium: Lk 10,25-37 
12.09.2010 1. čtení: Iz 1,10-17 Žalm: Zl 50 2. čtení: Gal 6,14-18 
                             Evangelium: Mt 10,34-11,1 
13.09.2010 1. čtení: Iz 7,1-9 Žalm: Zl 48 Evangelium: Mt 11,20-24 
14.09.2010 1. čtení: Iz 10,5-7.13-16 Žalm: Zl 94 2. čtení: Kol 1,15-20 
                             Evangelium: Mt 11,25-27 
15.09.2010 1. čtení: Iz 26,7-9.12.16-19 Žalm: Zl 102 Evangelium: Mt 11,28-30 
16.09.2010 1.čtení: Iz 38,1-6.21-22.7-8 Žalm:Zl 38 Evangelium: Mt 12,1-8 
17.09.2010 1.čtení: Mich 2,1-5 Žalm: Zl 10 Evangelium: Mt 12,14-21 
18.09.2010  1. čtení: Gn 18,1-10a Žalm:Zl 15(14) Evangelium: Lk 10,38-42  
19.09.2010  1. čtení: Mich 6,1-4.6-8 Žalm:Zl 50 2. čtení: Kol 1,24-28 
                             Evangelium: Mt 12,38-42 
20.09.2010  1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Zl 85 Evangelium: Mt 12,46-50 
21.09.2010  1. čtení: Jer 1,1.4-10 Žalm: Zl 71 Evangelium: Mt 13,1-9                                                     
22.09.2010  1. čtení: Pís 3,1-4a Žalm:Zl 63 Evangelium: Jan 20,1.11-18 
23.09.2010  1. čtení: Gal 2,19-20 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 15,1-8 
24.09.2010 1. čtení: Jer 7,11-11 Žalm: Zl 84 Evangelium: Mt 13,24-30 
25.09.2010  1. čtení: Gn 18,20-32 Žalm: Zl 138(137) Evangelium: Lk 11,1-13 
26.09.2010  1. čtení: Jer 13,1-11 Žalm: Dt 32 2. čtení: Kol 2,12-14 
                             Evangelium: Mt 13,31-35 
27.09.2010 1. čtení: Jer 14,17-22 Žalm: Zl 29 Evangelium: Mt 13,36-43 
28.09.2010  1. čtení: Jer 15,10.16-21 Žalm: Zl 59 2. čtení: Kol 2,12-14 
                             Evangelium: Mt 13,44-46 
29.09.2010  1. čtení: Jer 18,1-6 Žalm: Zl 146 Evangelium: Mt 13,47-53 
30.09.2010  1. čtení: Jer 26,1-9 Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 13,54-58 
 

www.katolik.cz 
  

 

 

http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%20145
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?url=1Kron%2029
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%2037
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%20145
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=12&r=2008#ZL
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%20149
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%20139
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%2045
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=12&r=2008#ZL
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%2048
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%2094
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%2033
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=7&r=2008#ZL
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2008#ZL
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/redirbible.asp?url=Z%2084
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2010
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2008#ZL
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Představujeme Bc. Vaška Kučeru – nového člena týmu na Diecézním Středisku Mládeže  
ve Staré Vsi n/O. … 
 

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

Jmenuju se Vašek, pocházím z vesničky Vražné a je mi zhruba 25. Mám rád kolo, čtení, 
srandu, Šéfa nahoře , dobré lidi, atd. 
 

2) Jak ses dostal do týmu DSM ve Staré Vsi? 
Když jsme byli v únoru v Taizé, zeptal se mě o. Kamil, jestli bych nechtěl být týmákem ve Vsi 
a pravil, že o tom mám přemýšlet. Tak jsem o tom přemýšlel a teď jsem tu ;). 
 

3) Jak vnímáš poslání týmáka a je vůbec  zapotřebí(proč)? 
Před nějakou dobou jsem si uvědomil, kolik mi daly všechny ty akce organizované DCM.  
A tak jsem rád, že taky můžu přispět svou troškou do mlýna. No a týmáci zapotřebí jistě 
jsou, bo bez nich by to přeci nešlo... 
 

4) Co bys chtěl v budoucnu dělat, máš nějakou vysněnou práci? Nebo jsi ji už našel? 
Vysněnou práci mám, ale pořád nevím, kdy ten ředitel ČEZu míní odejít do důchodu...  
Ale klidně vezmu i něco podřadného, třeba nějaké ředitelské místo v bance, či tak něco :-D 
 

5) Jak Tvé rozhodnutí komentuje okolí (přátelé ve škole, farnost, rodina)? 
Přátelé, kteří ví o co jde, moje rozhodnutí přijali s nadšením a u těch ostatních většinou 
vídám tázavě-nechápavý pohled. No a v rodině...řekněme třeba, že ovace nedosáhly 
očekávaných výšin . 
 

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
Napadlo mě odpovědět „studium a práce“, ale to by asi bylo málo . Takže jsem se nějak 
prostudoval na elektro průmku do Frenštátu p. R. a dál na elektro fakultu VUT v Brně,  
kde jsem se „trošku“ zasekl a letos jsem tam doklepal Bc. Neměl bych opomenout, že jsem 
tam studoval s Tomem Greplů . No a když mi před pár lety na výšce dali pauzu, tak jsem 
pár měsíců pracoval v Anglii. 
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Jistě! Mám taťku, mamku, sestry Liduš (28) a Katku (26) a bráchu Ondru (14). Všichni jsme 
trošku nerváci a drzouni, tak to u nás bývá někdy veselé. Ale jinak se máme rádi . 
 

8) Zažil jsi v poslední době nějaký trapas nebo karambol? 
Zažil, až mě hanba ofackovala, ale jelikož mám opravdu excelentní paměť, tak to je vše,  
co Vám k tomu můžu říct. Tak snad to k mé osobě stačí, těším se s Vámi všemi na brzkou 
shledanou! 
  

 

 



    http://dcm.doo.cz      6 
 

  Září 2010 P r á z d n i n y  n a  S t ř e d i s k u    Vagónek 
 

  

  

 
 

Animátoři, tak co? Bude tábor? Zvládnem 
ho? Jasně! Jdem do toho!  
Jako už několik let, i letos se otevřel kurz 
animátorů. A animátoři „jedničky“ pomáhali 
organizovat tábor ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, ve svém „animátorském rodišti“. 
Nadšení a chuť do spolupráce rozhodně 
nechyběly. 
     Tématem letošního tábora se stala 
biblická postava Mojžíše a jeho putování 
s izraelským lidem do Zaslíbené země. 
Z animošů se rázem stali faraonovi vojáci, 
věhlasní izraelští lékaři, Izraelité, faraon, 
Mojžíš a další starozákonní postavy. Pro děti 
(účastníky tábora), Izraelity, byla 
přichystána celá řada nejrůznějších her, 
zkoušek, zábavy, nečekaných 
dobrodružství… Samozřejmě nechyběla ani 
očekávaná noční hra. A neočekávaná oslava 
narozenin jednoho z animátorů. Nuda na 
tábor zkrátka neměla vůbec přístup. 
 

Ale psát o táboře, to je jako vykládat o chuti 
kávy, sami ji musíte vyzkoušet, sami musíte 
zažít a ohodnotit. My zažili. A hodnocení? 
100% za jedna! :D  Bůh byl nejspíš vážně 
s námi a nad táborem držel svou ochrannou 
ruku. Chvála a velké díky Mu za to. Stejně 
tak patří poděkování úplně všem, kteří na 
táboře byli. Díky za krásné společně prožité 
dny, za přátelství, která ve Vsi vznikla, za 
úsměvy, ochotu, lásku v srdcích.  
 
     Letošní tábor ve Vsi nám, animátorům I, 
toho dal mnoho, zkušenosti, přátelství, 
naději… A stálo to za to! Takže, nastávající 
animoši jedna – jděte do toho stejně jako 
my, nic neztratíte a s Boží pomocí to 
zvládnete stejně dobře jako my! :D 
 

Veronika 
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Přátelé, kamarádi , 
ráda bych se s Vámi podělila o nevšední 
zážitky z akce Lisk Plesk. Možná si říkáte,  
co se asi pod tímto názvem, naznačující 
fyzické týrání, skrývá…ale nenechte se 
zmást. Jedná se o novinku v repertoáru 
staroveského týmu, a sice duchovní obnovu, 
která se konala v krásných červencových 
dnech na středisku mládeže. Duchovní 
obnova se nesla v duchu podobenství  
o rozsévači (Mk 4, 2-20) a program byl 
opravdu nabitý: Každý den začal společnou 
modlitbou breviáře a po snídani následoval 
„Startér“, neboli žhavící aktivity v podobě 
různých zábavných her. Poté následovalo 
„Nabíjení“ – katecheze, kterou vedl buď  
o. Kamil, nebo nejrůznější hosté z blízka  
i z daleka (o. Tomáš Čirž, kaplan z Kravař;  
o. Lukáš Engelmann, manželé Ligočtí).  
Po vyslechnutí katecheze následovala 
diskuse ve skupinkách, neboli „Jiskření“,  
do nichž jsme se podle libosti rozdělili  
a diskutovali o zadaných otázkách. 
Rozjímání nad Slovem Božím vyvrcholilo 
„Pálením“, tedy společnou diskusí s hosty, 
kterých jsme se mohli zeptat na to, co nás 
„pálilo“, co nám nebylo jasné. Pozvání 
přijala i sestra Olga Zelená ze Společnosti 
sester Ježíšových, která nám představila 
poslání sester a Ignáciánskou spiritualitu, 
která je spojuje. Setkání s ní bylo pro mě 
velkým přínosem, a jsem za to moc ráda. 
 

Jeden z hostů, jehož jméno jsem bohužel 
zapomněla (a tímto se mu omlouvám), 
nás vzal na pomyslný výlet do Etiopie, 
který nám zprostředkoval poutavým 
vyprávěním vlastních zážitků ze své cesty 
do této země, doprovázeným fotografiemi 
a také originálními africkými výrobky. Den 
jsme pak zakončili společnou mší svatou  
a večerní modlitbou, jejíž paleta byla 
opravdu pestrá – od modliteb chval  

přes modlitby Taizé po adoraci Nejsvětější 
svátosti, kdy jsme se modlili za sebe 
navzájem. Kromě duchovního programu 
byl samozřejmě i čas na zábavu – 
nejrůznější šílené hry, u kterých jsme 
umírali smíchy, orientační běh po Vsi 
s mapou v ruce, zpěv, sport, povídání, 
výlet do českých Lurd, kde jsme prožili mši 
svatou v přírodě a v dešti. 
     Těch pár dní mě opravdu hodně 
„dobilo“ energií, navázala jsem nová 
přátelství, upevnila ta starší a odnesla jsem 
si hodně důležitou radu do života: Je třeba 
být úrodnou půdou (neboli humusem )  
a také rozsévat Boží slovo mezi ostatní lidi, 
ale ne ve stylu „Evangelizace Biblí  
do ksichtu“, nýbrž zasévat zrníčka 
pozvolna s velkou trpělivostí. Díky moc  
za Lisk - Plesk a těším se zase za rok!!! 

Misha 
  

 



    http://dcm.doo.cz      8 
 

    Září 2010 P r á z d n i n y  n a  S t ř e d i s k u      Vagónek 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

V sobotu 24.července večer jsme my 
animátoři I. začali sjíždět na faru ve 
Vidnavě. Tábor začal až 26., ale museli jsme 
všechno přichystat. Společenskou místnost 
jsme vyzdobili tak, abychom se v ní cítili 
jako na poušti. Věděli jsme, že se zde za pár 
dní budeme i s dětma scházet v modlitbách 
a prosit Boha, aby nás vysvobodil z 
otroctví. 
     První dva dny byly pod vedením faraona, 
který vládl přísnou rukou, a proto jsme byli 
všichni šťastní, když třetí den ráno přišel 
Mojžíš a přinesl nám utlačovaným naději! 
Začalo s ním něco nového. Na dětech bylo 
znát, že se cítí lépe, i když musely snášet 
egyptské rány. Dokonce i když jsme jeden  
večer běželi na faru, potřít dveře krví a lilo 
jako z konve a všichni jsme byli špinaví a 
unavení, byli jsme šťastní a povzbuzovali se 
navzájem. Měli jsme společný cíl- zachránit 
všechny prvorozené, kteří na táboře byli s 
námi. Ten večer jsme pak měli židovskou 
večeři, při které jsme zpívali žalmy.      
Nejkrásnější zážitek mám z předposledního 
dne, kdy jsme měli sjet z jedné skály přes 
propast (prý měla 6metrů, mě to přišlo 
jako 30  ) na druhou skálu, otec Klemo 
nám tam udělal lanovku. Strašně jsem se 
bála, ale tak moc, až mi tekly slzy a byla 
jsem rozhodnutá, že nepojedu! 

Všechno bylo v pořádku, až najednou za 
mnou začaly chodit děti, ať jedu. Začaly 
říkat, své zážitky, jak se bály, ale že 
nakonec se jim to líbilo a chtěly by jet 
znovu. Pořád jsem byla rozhodnutá, že 
dneska ne! Ale ony neustupovaly, stejně 
jako já. Tak jsem jim řekla, že půjdu, 
podívám se, jak je to vysoko a 
uvidíme...Bylo to vysoko!!! “Nepojedu,” 
řekla jsem jim. Jenže teď to 
začlo:”Maruško, jestli Pán chce, abys 
spadla, tak spadneš!” “Buď nám vzorem a 
sjeď to.” “Uvidíš, že na konci se budeš 
smát!” “Když budeš plakat, my budeme 
plakat s tebou.”  Kde se to v těch dětech 
bere? A proč vlastně tak touží po tom, 
abych sjela? Sjela jsem. Ani nevím, jak jsem 
se tam dostala, ale bylo to něco, co se nedá 
popsat. Všichni tleskali a jásali. A když jsem 
byla dole, utíkali mi naproti a objímali mě. 
Bylo to krásné! 
     Na táboře jsem se naučila, že nemůže 
člověk spoléhat jen na sebe. Nemůže dělat 
všechno sám a musí se naučit důvěřovat 
druhým. Spolehnout se na ně.A vztah vůči 
těm, které jsme měli na starost? Snížit se 
až k nim. Nehrát si na to, že jsem něco víc. 
Potom jedině může ten vztah být 
opravdový a plný lásky.   
 

Maruška, Bravantice 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takhle jsme si tam užívali… 
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Kdy?  16. – 21. 8. 2011 Kde?  Madrid (ESP) Kdo?  16 a více let Za kolik?  Cca 9 400 Kč 
 

„V Ježíší Kristu zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, pevně se držte víry. (Kol 2, 7) 
 
 

        

P
Ř

IH
LÁ

ŠK
Y

 

Poutníkům z České republiky, kteří chtějí využít organizovanou nabídku Sekce pro mládež ČBK, 
doporučujeme (společnou) přihlášku přes diecézní centra mládeže z důvodů organizace  
a logistiky ubytování a účasti na programu Českého národního centra. Přihlášku lze zasílat  
na naše DCM od 1. 10. 2010. Pracuje se také na možnosti přihlásit se elektronicky. 

 

V případě individuálních přihlášek přes oficiální španělské stránky je pravděpodobné, že poutníci budou ubytováni 
ve velké vzdálenosti od ostatních a nebudou se moci efektivně zúčastnit společného programu. WYD Madrid 2011 
také nabízí několik možností registrace. 
 

 
 
 

 

  

cena 9 400 Kč 

Doprava 4 900 Kč Odhadovaná cena zájezdovým autobusem 
Balíček poutníka 163 € (4 240 Kč) Ubyt.+strava, úraz.poj., MHD, batoh, festival ml. 
Fond solidarity 10 € (260 Kč) Podpora poutníků z ekonomicky slabších zemí 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
22. září           Biskupství ostravsko-opavské 
Začínáme mší sv. v 18h v kapli. Po té následuje program 
ve vedlejším v sále. Přijít můžeš už od 17h posedět  
u něčeho dobrého a popovídat si v našem baru. Po mši 
můžeš požádat o radu kněze. 

 

 
24. – 25. září     Stará Ves nad Ondřejnicí 
Poslední víkend v září se sjedou na Středisku 
mládeže zástupci za děkanáty a kaplani pro mládež. 
Ohlédneme se za prázdninami a budeme plánovat 
akce pro vás na začínající školní rok 2010/2011. 

   

 

  

  

Ministrantská pouť 
Jako každoročně se na začátku školního roku bude konat ministrantská pouť, 
která je letos naplánována na sobotu 11. září v Rychalticích (děkanát Místek). 
Snad každý ministrant čeká na tuto příležitost, aby se mohl vyblbnout  
se starými známými ministranty, pobavit se společně na téma ministrování  
ve své farnosti nebo si najít nové kamarády. Neváhej a přijeď, určitě to bude 
stát zato! A pokud zatím nejsi ministrantem, nelam si hlavu! I Ty se jím můžeš 
stát…třeba zrovna na této pouti! 
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Čekal jsem na tebe! 

Příběh o thajském marnotratném synovi 

(Karel Řežábek) 

     Floyd Mc Clung vypráví o thajském 
marnotratném synovi – mladíku Sawatovi, 
který opustil otce a odešel do Bangkoku, 
aby unikl nudě venkovského života. 
Vstoupil do světa drog a prostituce, našel 
vzrušení, a dokud prosperoval, byl 
oblíbený. Pak ho ale začala pronásledovat 
smůla. Byl okraden, a když se pokoušel 
vyšplhat zase nahoru, dostal se do vězení. 
 
     Nakonec skončil v dřevěné boudě vedle 
městské skládky. Vzpomínal na svou 
rodinu, obzvláště na otce a jeho slova na 
rozloučenou: „Čekám na tebe.“ Bude však 
otec stále ještě čekat po tom všem, co 
udělal a čím zostudil jeho jméno? Do 
vesnice se již dávno doneslo, jaký vedl 
život. 
 
     Nakonec napsal dopis: Milý tatínku, 
chtěl bych přijít domů, ale nevím, zda mne 
přijmeš po tom všem, co jsem udělal. Velmi 
jsem zhřešil. Prosím, odpusť mi. V sobotu 
večer budu ve vlaku, který projíždí naší 
vesnicí. Jestli mne stále ještě čekáš, pověs, 
prosím, kousek bílé látky na granátovník 
před naším domem.“ 
 
     Během cesty vlakem přemýšlel  
nad svým životem. Věděl, že otec má 
naprosté právo nechtít ho vidět. A jak se 
vlak blížil k vesnici, zmocnila se ho úzkost. 
Co si počne, když na stromě bílý kus látky 

nebude? 
     Naproti němu seděl nějaký laskavý cizí 
člověk a ten si všiml, jak nervózní je jeho 
spolucestující. Nakonec Sawat už ten tlak 
déle nevydržel. Vypověděl dotyčnému celý 
svůj příběh, a když vjížděli do vesnice, řekl: 
„Pane, já se tam dívat nedokážu. Mohl 
byste se dívat místo mne?“ Zabořil obličej 
mezi kolena: „Vidíte ho, pane? Je to jediný 
dům s granátovníkem.“ 
 
     „Mladíku, váš otec nepověsil jenom 
jeden kus plátna“, odpověděl muž: 
„Podívejte se sám.“ Sawat nemohl uvěřit 
svým očím. Celý strom byl ověšený bílým 
plátnem a před plotem jeho starý otec 
tančil sem a tam a radostně mával dalším 
kusem látky! Pak otec běžel podél vlaku,  
a když vlak zastavil ve stanici, objal syna  
a v očích měl slzy radosti: „Čekal jsem  
na tebe.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vira.cz 
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Pračlověk si čte vysvědčení svého syna  
a říká: "To, že máš 3 z lovu chápu, jsi ještě 
malý. Ale, že si propadl z dějepisu, který má 
jen dvě strany, to je hanba!" 
 

 
 

Turista si koupil v Itálii renesanční obraz.  
Aby se vyhnul na hranicích nepříjemnostem 
s celníky, nechal obraz přemalovat primitivní 
krajinkou. Doma pověřil restaurátora 
odborným "umytím" obrazu. Za několik dní 
mu restaurátor telefonuje: "Krajinka 
zmizela, ale s ní také renesanční obraz.  
Pod ním byla Madona a teď se objevuje 
Mussolini. Mám pokračovat?" 
 
 

Spidermanovo auto 

 

Do zverimexu vrazi rozzuřený muž s ledním 
medvědem na vodítku: "Kde je ten cymbal?" 
"Který?", ptá se prodavačka. "Ten, co mi 
před rokem prodával bílého králíka!" 
 

 
 
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji  
a fantazírují: "Co takhle začít chovat prase?" 
"Jsi blázen? Co ta špína? A ten smrad?" 
"Neboj, si zvykne..." 
 

 
 
 

Přijde chlap na tržnici k Vietnamci a povídá: 
"Ty tu furt stojíš, nemáš křečové žíly?" 
Vietnamec: "Ne, ale zítra dovezu." 
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