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  Leden  2011          Ú v o d n í  s l o v o   o. K a m i l a 
 

 

Milí Boží přátelé,  

 
Nový rok 
nastává, nový 
čas, nové 

očekávání, 
nová doba. Tak 

trochu nikdy nevíme, co bude, co se změní. 
Nevíme, o kolik se zdraží energie, plyn, věci 
okolo nás. Řekl bych, že jsme si zvykli na určitý 
rituál: mění se design na televizních 
obrazovkách, v obchodech nastávají slevy, dané 
systémy společnosti nás staví do určitých 
schémat či cest, které jsou nejlepší  
pro ekonomiku. 
     Adventní kráčení vědomě umožňuje člověku 
zastavit se, ztišit se, urovnat hodnoty svého 
života. Je požehnanou chvílí posedět s druhým 
člověkem a naslouchat jeho slovům. Naslouchat 
čím žije, co prožívá, co ho trápí. Přijde mi, že si 
mnohdy sdělujeme spoustu informací a úkolů, 
ale sdílení se o životě se nám vytrácí. Vánoční 
čas nás znovu okouzlí radostí z narození 
človíčka, radostí krásy člověka. Říká se: že máme 
žít vánoce každý den. Tzn. radovat se, že jsem 
člověkem.  
     Od přirozenosti, jsme lidé stvoření k obrazu 
Božímu, pro život ve společenství. Společenství, 
přátelství, manželství vyžaduje vztah. Bůh 
nechce instituci, systémy, ale všechno to,  
co prožíváme, touží po zdravých vztazích. Tzn., 
mít čas na člověka jako osobu. Je málo si věci 
sdělit pouze mediálně, mobilem, internetem, je 
potřeba mít čas na lidské setkání.  
     Člověkem krásnějším, člověkem zralým se 
stávám, když se setkávám s druhým člověkem. 
Každý rok kráčím s daným přítelem kus cesty. 
Mám přátelství delší nebo kratší. Je moc 
důležité, abychom měli dobré lidi kolem sebe, 
kterým mohu říci o svých radostech, ale také  
o svých bolestech.  
 
     Nemusíš se bát. Přítel Ježíš je ti vždy na 
blízku. On dokáže osvobodit od těchto různých 
systémů školy, ekonomiky, práce, politické 
scény.  

     On je nechce bourat, pomůže nám vidět je 
jako prostředek k vyšší hodnotě, která je vztah 
s ním a také vztah s druhým člověkem.
 
     Co nás v lednu čeká na 
Středisku? Připravujeme již 
5. Střediskový ples, který 
se uskuteční v sobotu 8. 
ledna od 19.30 hod 
v základní škole ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Pozvi své 
přátelé na společenské setkání 
při tanci, slově a zábavě. Můžeš také přespat 
na středisku – je však zapotřebí se přihlásit 
emailem: stara.ves@razdva.cz
731 625 718. Po té čeká tým malé ztišení 
na exerciciích na Hostýně. Ke konci ledna 
21 - 22.1. se setkají zástupci za děkanáty. Už teď 
se modlí za zdar diecézka 2011, jenž bude 
hlavním tématem setkání zástupců. Prosím 
o společnou zodpovědnost v přípravě a hlavně 
v prožitku, abychom pro mladé lidi dobře 
připravili cestu pro setkání s Pánem. Tímto 
setkáním se chceme také připravit na pouť 
do Madridu. Přihlašuj se co nejdříve, využij 
soutěže k finanční podpoře a spolupracuj 
s kaplany pro mládež a zástupci za děkanát. 
Na závěr měsíce ledna vyjíždíme už tradičně 
na pouť Důvěry do Taizé. Máš
k nám! 
 
     Mé přání: nejsme žádný systém. Přeji Tobě 
i sobě, ať každý den v
krásu vztahu s Bohem a druhými lidmi. K
žehná, v modlitbách vyprošuje vše dobré, 
 

váš služební na bitevním poli mládeže
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On je nechce bourat, pomůže nám vidět je 
vyšší hodnotě, která je vztah 

druhým člověkem. 

lednu čeká na 
Středisku? Připravujeme již 
5. Střediskový ples, který 

sobotu 8. 
19.30 hod 

základní škole ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Pozvi své 
přátelé na společenské setkání  

ábavě. Můžeš také přespat  
je však zapotřebí se přihlásit 

stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky 
718. Po té čeká tým malé ztišení  

na exerciciích na Hostýně. Ke konci ledna  
se setkají zástupci za děkanáty. Už teď 

se modlí za zdar diecézka 2011, jenž bude 
hlavním tématem setkání zástupců. Prosím  
o společnou zodpovědnost v přípravě a hlavně 

prožitku, abychom pro mladé lidi dobře 
připravili cestu pro setkání s Pánem. Tímto 

tkáním se chceme také připravit na pouť  
do Madridu. Přihlašuj se co nejdříve, využij 

finanční podpoře a spolupracuj 
kaplany pro mládež a zástupci za děkanát.  

Na závěr měsíce ledna vyjíždíme už tradičně  
zé. Máš-li chuť, přidej se 

Mé přání: nejsme žádný systém. Přeji Tobě  
 novém roce prožíváme 

Bohem a druhými lidmi. K tomu ti 
modlitbách vyprošuje vše dobré,  

o. Kamilos  
váš služební na bitevním poli mládeže 
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Písmo ukázalo Písmo ukázalo Písmo ukázalo Písmo ukázalo 
mudrcům cestu mudrcům cestu mudrcům cestu mudrcům cestu     
do Betlémado Betlémado Betlémado Betléma 

     K největší slavnosti, kterou slavíme 
v lednu, patří jistě Zjevení Páně, lidově 
řečeno "tří králů". Tato slavnost má 
v liturgickém roce své pevné místo a slaví 
se až na závěr vánoční doby. Proč tomu  
tak je? Nestačí nám slavnost Narození 
Páně, že ještě potřebujeme nějakou další? 
Při slavnosti Narození Páně sice slavíme 
příchod Ježíše na tento svět, ale je  
to příchod trochu ve skrytosti, neboť se mu 
přicházejí poklonit jenom ti vyvolení 
(Maria, Josef, andělé a pastýři).  
Při slavnosti Zjevení Páně se naopak 
Ježíšovo narození otevírá úplně všem. Je  
to celý svět, tedy i ten pohanský, který se 
přichází v zastoupení tří králů poklonit 
Ježíškovi do Betléma. 
     Tři mudrci se vydali z dalekého východu 
na cestu, aby se poklonili právě 
narozenému Mesiáši. Byli přivedeni ke 
Kristu tajemnou hvězdou, která byla 
symbolem Mesiáše (Nm 24,17). 
Vedle hvězdy je pak dalším 
průvodcem 
k nalezení Krista 
samotné Písmo, 
které svědčí o 
narození 
Mesiáše 
v Betlémě: "A ty 
Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší 
judskými rody, z tebe mi vyjde ten, jenž 
bude pastýřem Izraele" (Mich 5,1). Mudrci 
nedošli do Betléma jenom na základě 
přírodního jevu, ale hlavně na základě 
tajemství, které je skryté v Písmě. 

     Klanění a dary jsou pak svědectvím, 
že dítě je mesiášským králem (Ž 72,10
Jaký význam mají dary, které mudrci 
Ježíškovi přinesli? Zlato je symbolem 
velkého bohatství a moci. Nebylo 
ve starověku krále, který by 
nevlastnil zlato. Proto 
věříme, že tímto darem byl 
uctěn Ježíš jako král. 
Kadidlo naopak je 
symbolem modlitby, která 
stoupá k živému Bohu. 
Židé věří, že kadidlová 
vůně činí modlitbu 
mnohem silnější (Žl 141,2). Proto říkáme, 
že tento dar vyjadřuje božství Ježíše Krista. 
Myrha pak pochází ze vzácného stromu 
Commiphora a používala se jako léčebná 
mast na různé druhy ran a také jako balzám 
na těla zesnulých. Proto vyzná
že tímto 
mudrci 
lidství 
Krista, jeho 
Zlato tedy znamená Ježíšovo kralování, 
kadidlo zase Ježíšovo božství a myrha 
naopak Ježíšovo trpící lidství.
     Na závěr chci ale ještě jednou zdůraznit 
tu skutečnost, že Písmo p
najít cestu do Betléma. Opravdu, cílem 
a naplněním Písma je jedině osoba Božího 
Syna, tak jak to sám Ježíš řekl židům: 
"Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich 
máte věčný život; a Písma svědčí o mně" 
(J 5,39). Písmo svaté je tak i pro nás to
mapou, která vede ke Kristu. Hledejme 
tedy v Bibli svého Spasitele a běžme se mu 
spolu s třemi mudrci poklonit.
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Klanění a dary jsou pak svědectvím,  
že dítě je mesiášským králem (Ž 72,10-11). 
Jaký význam mají dary, které mudrci 

i přinesli? Zlato je symbolem 
velkého bohatství a moci. Nebylo  
ve starověku krále, který by 
nevlastnil zlato. Proto 
věříme, že tímto darem byl 
uctěn Ježíš jako král. 
Kadidlo naopak je 
symbolem modlitby, která 

živému Bohu. 
Židé věří, že kadidlová 
vůně činí modlitbu 
mnohem silnější (Žl 141,2). Proto říkáme, 
že tento dar vyjadřuje božství Ježíše Krista. 
Myrha pak pochází ze vzácného stromu 
Commiphora a používala se jako léčebná 
mast na různé druhy ran a také jako balzám 
na těla zesnulých. Proto vyznáváme,  

darem 
vyjádřili 

Ježíše 
utrpení. 

Zlato tedy znamená Ježíšovo kralování, 
kadidlo zase Ježíšovo božství a myrha 
naopak Ježíšovo trpící lidství. 

Na závěr chci ale ještě jednou zdůraznit 
tu skutečnost, že Písmo pomohlo mudrcům 
najít cestu do Betléma. Opravdu, cílem  
a naplněním Písma je jedině osoba Božího 
Syna, tak jak to sám Ježíš řekl židům: 
Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich 

máte věčný život; a Písma svědčí o mně" 
Písmo svaté je tak i pro nás tou 

mapou, která vede ke Kristu. Hledejme 
Bibli svého Spasitele a běžme se mu 
třemi mudrci poklonit. 

o. Marek K. 
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LEDEN 2011 

01.01.2011 1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Zl 67 2. čteni: Gal 4,4-7  
                              Evangelium: Lk 2,16-21 
02.01.2011  1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 Žalm: Zl 147 2. čteni: Ef 1,3-6.15-18  
                              Evangelium: Jan 1,19-28 
03.01.2011 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Zl 98 Evangelium: Jan 1,29-34 
04.01.2011 1. čtení: 1Jan 3,7-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,35-42 
05.01.2011 1. čtení: 1Jan 3,11-21 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 1,43-51 
06.01.2011 1. čtení: Iz 60,1-6 Žalm: Zl 72 2. čteni: Ef 3,2-3a.5-6  
                              Evangelium: Mt 2,1-12 
07.01.2011 1. čtení: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Zl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 
08.01.2011 1. čtení: 1Jan 4,7-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mk 6,34-44 
09.01.2011 1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 Žalm: Zl 29(28) 2. čteni: Sk 10,34-38  
                              Evangelium: Mt 3,13-17 
10.01.2011 1. čtení: Zid 1,1-6 Žalm: Zl 97 Evangelium: Mk 1,14-20 
11.01. 2011 1. čtení: Zid 2,5-15 Žalm: Zl 8 Evangelium: Mk 1,21b-28 
12.01.2011 1. čtení: Zid 2,14-18 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mk 1,29-39 
13.01.2011 1. čtení: Zid 3,7-14 Žalm: Zl 95 Evangelium: Mk 1,40-45 
14.01.2011 1. čtení: Zid 4,1-5.11 Žalm: Zl 78 Evangelium: Mk 2,1-12 
15.01.2011 1. čtení: Zid 4,12-16 Žalm: Zl 19 Evangelium: Mk 2,13-17 
16.01.2011 1. čtení: Iz 49,3.5-6 Žalm: Zl 40(39) 2. čteni: 1Kor 1,1-3  
                              Evangelium: Jan 1,29-34 
17.01.2011 1. čtení: Zid 5,1-10 Žalm: Zl 110 Evangelium: Mk 2,18-22 
18.01.2011  1. čtení: Zid 6,10-20 Žalm: Zl 111 Evangelium: Mk 2,23-28 
19.01.2011  1. čtení: Zid 7,1-3.15-17 Žalm: Zl 110 Evangelium: Mk 3,1-6 
20.01.2011  1. čtení: Zid 7,25-8,6 Žalm: Iz 40 Evangelium: Mk 3,7-12 
21.01.2011  1. čtení: Zid 8,6-13 Žalm: Zl 85 Evangelium: Mk 3,13-19                                                    
22.01.2011  1. čtení: Zid 9,2-3.11-14 Žalm: Zl 47 Evangelium: Mk 3,20-21 
23.01.2011  1. cteni: Iz 8,23b-9,3 Žalm: Zl 27(26) 2. čteni: 1Kor 1,10-13.17  
                              Evangelium: Mt 4,12-23 
24.01.2011 1. cteni: Zid 9,15.24-282.14.16 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mk 3,22-30 
25.01.2011  1. cteni: Sk 22,3-16 Žalm: Zl 117(116) Evangelium: Mk 16,15-18 
26.01.2011  1. cteni: Zid 10,11-18 Žalm: Zl 110 Evangelium: Mk 4,1-20 
27.01.2011 1. cteni: Zid 10,19-25 Žalm: Zl 24 Evangelium: Mk 4,21-25 
28.01.2011  1. cteni: Zid 10,32-39 Žalm: Zl 37 Evangelium: Mk 4,26-34 
29.01.2011  1. cteni: Zid 11,1-2.8-19 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mk 4,35-41 
30.01.2011  1. cteni: Sof 2,3;3,12-13 Žalm: Zl 146(145) 2. čteni: 1Kor 1,26-31  
                              Evangelium: Mt 5,1-12a 
31.01.2011  1. cteni: Zid 11,32-40 Žalm: Zl 31 Evangelium: Mk 5,1-20 
 

www.katolik.cz 
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 Benedikt XVI.Benedikt XVI.Benedikt XVI.Benedikt XVI.    

kkkk    nám nám nám nám HHHHovoří…ovoří…ovoří…ovoří… 
  

Advent vyjadAdvent vyjadAdvent vyjadAdvent vyjadřřřřuje závažnost naší situaceuje závažnost naší situaceuje závažnost naší situaceuje závažnost naší situace
 

     Boží Syn svým příchodem chtěl 
dosáhnout plné účasti na naší lidské 
situaci. Nesdílel s námi hřích, ale pro 
naši spásu vytrpěl všechny jeho 
důsledky. Církev stále znovu prožívá 
milost tohoto spoluutrpení, tohoto 
„příchodu“ Božího Syna do naší lidské 
úzkosti, které se dotknul naplno. 
 
Čekáme na Boha, 
ne na nějakou dekoraci! 
     Advent s maximální silou vyjadřuje 
veškerou závažnost naší situace, naši 
extrémní potřebu spásy. Čekáme na 
Boha, nikoliv jako na nějakou pěknou 
dekoraci  
již spaseného světa, ale jako na jedinou 
cestu vysvobození ze smrtelného 
nebezpečí. A víme, že On sám, 
Osvoboditel, musel trpět a zemřít, aby 
nás z tohoto vězení vyvedl. 
 
Bůh nás nenechal samotné,  
je tady… 
     Slovo advent lze přeložit slovem 
„přítomnost“ či „příchod“. V jazyce 
antického světa to byl výraz,  
který se používal k označení příchodu 
funkcionáře, návštěvě krále či císaře  
v nějaké provincii. Mohl však znamenat 
také příchod božstva, které vychází ze  

své skrytosti, aby zjevilo svou moc.
 
     Křesťané přijali slovo advent, aby jím 
vyjádřili svůj vztah k Ježíši Kristu. Ježíš, 
Král, vstoupil do této chudé provincie 
nazývané Země, aby navštívil všechny. 
Slovem adventus se v podstatě chtělo 
říci: Bůh je tady, nevzdálil se ze světa, 
nenechal nás sam
nemůžeme vidět či se jej dotknout, on 
tady je a přichází nás navštěvovat 
mnoha způsoby.  
 
Bůh vstupuje  
do mého života 
     Význam „adventu“ tudíž obsahuje 
také termín visitatio, který znamená 
„návštěvu“. V tomto případě jde o 
návštěvu Boha. On vstupuje do mého 
života a obrací se ke mně. Z běžného 
života máme všichni zkušenost, že 
máme málo času pro Pána a málo času 
také pro sebe. Advent, nás vybízí 
zastavit  
a vnímat jednotlivé události dne 
jako znamení, která nám dává Bůh. 
Jako znamení pozornosti, kterou má 
pro každého z nás. 
 
 

Zpracováno podle promluv papeže Benedikta XVI.
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uje závažnost naší situaceuje závažnost naší situaceuje závažnost naší situaceuje závažnost naší situace 

své skrytosti, aby zjevilo svou moc.  

Křesťané přijali slovo advent, aby jím 
vyjádřili svůj vztah k Ježíši Kristu. Ježíš, 
Král, vstoupil do této chudé provincie 
nazývané Země, aby navštívil všechny. 
Slovem adventus se v podstatě chtělo 
říci: Bůh je tady, nevzdálil se ze světa, 
nenechal nás samotné. I když jej 
nemůžeme vidět či se jej dotknout, on 
tady je a přichází nás navštěvovat 

Význam „adventu“ tudíž obsahuje 
také termín visitatio, který znamená 
„návštěvu“. V tomto případě jde o 

a. On vstupuje do mého 
života a obrací se ke mně. Z běžného 
života máme všichni zkušenost, že 
máme málo času pro Pána a málo času 
také pro sebe. Advent, nás vybízí 

a vnímat jednotlivé události dne  
jako znamení, která nám dává Bůh.  

pozornosti, kterou má  

Zpracováno podle promluv papeže Benedikta XVI. 
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Píše se rok 2010, středa 24. listopadu…v 
již temném podvečeru se brouzdají 
hloučky mladých. Semtam se objeví i 
jedinec. Všichni směřují na jedno místo, 
na biskupství v Ostravě. Dnes se totiž 
koná další ze série Večerů mladých. Oć 
jde? Vždy v jednu středu v měsíci 
(zpravidla tu třetí) je připraven zejména 
pro mladé středo- a vysoko-školáky tzv. 
Večer mladých. Jeho náplní je mše sv., 
kterou vždy začíná. V 18h zvoní ministrant 
na zvonek u sakristie biskupské kaple a 
společně s knězem přichází k oltáři. 
V pravém zadním rohu ladně doprovází 
průvod i celou mši kytorvým umem Vašek 
Š. (kytarista z Paprsků). Již se stalo 
zvykem, že je mše živě přenášená televizí 
NOE. Proto si musí mladí i celebrující 
kněží zvykat na světla reflektorů a jemně 
kroužící kameramany. „Někdy je tu z těch 
reflektorů pěkné horko“, říká mladá 
studentka ostravské univerzity. 
     Plakátky u vchodu i v šatně avizují 
program dnešního Večera mladých – 
tématem je: Čokoláda bez pachuti 
drancování… „Jděte ve jménu Páně!“ 
Vysílá mladé o.Zdeno Vavro, který přijal 
pozvání organizátorů a celebroval mši sv. 
Po doznění tónů závěrečné písně již 
tradičně naběhl Kefa (jeden z hlavních 
organizátorů) a nabídl nám možnost 
svátosti smíření v sakristii kaple a dále pak 
akce, které pořádá Diecézní středisko 
mládeže ve Staré Vsi n/O. nebo Diecézní 
centrum mládeže v Ostravě. Dozvídáme 
se, že se ve Staré Vsi o následujícím 
víkendu koná Taneční víkend, v prosinci 
také Noční bdění. Jsme také pozváni na 
Pouť důvěry do Taizé, která se koná na 
přelomu ledna a února příštího roku – 

ještě jsou volná místa. Nakonec nás zve 
vedle do sálu, kde bude probíhat beseda o 
Fair Trade. Kefa však upozorňuje, že dojde 
k jisté změně, poněvadž pozvaná Lenka 
Černá ochořela a přijede místo ní nějaká 
jiná paní či slečna. Mno, necháme se 
překvapit ☺. 
     Překvapuje nás také hra, kterou si pro 
nás po mši připravila Kača (týmačka ze Staré 
Vsi). Bezva jsme si zařádili!Po hře se všichni 
přesouváme k bufetu…tam na nás čeká 
Katka, která si připravila novinku – míchané 
nealkoholické nápoje…mňam! 
     To už Kefa svolává mocným hlasem 
všechny účastníky do sálu…“Pojďte, beseda 
bude začínat!“ Představuje se nám relativně 
mladá paní Kristýna Mezereková. Hned na 
úvod nám host sděluje, že téma besedy 
bude trošku pozměněno. Omlouvá pí. 
Černou, která „hlasově“ onemocněla.  
     PaníKristýna se nám představuje jako 
koordinátorka projektů rozvojové pomoci 
v chudých zemích v rámci arcidiecézní 
Charity Praha. Největší důraz klade pražská 
Charita na aopci na dálku. Barvitě popisuje 
setkání s adoptovanými dětmi v různých 
zemích třetího světa. Popisuje také různé 
nástroje pomoci chudým tzv. dětem ulice, 
což jsou dětí, které utíkají z domovů nebo 
jsou rodiči vyhnáni. Žijí pak v tlupách na 
ulicích a jejich hlavní způsob získání si 
obživy je kriminalita. 
     Po představení všech činností následují 
dotazy, kterých je poměrně dosti.  
     Z celého Večera mladých mám opět 
příjemný pocit mile stráveného středečního 
večera a také načerpání nových zajímavých 
informací. Při odchodu přemýšlím, jak bych 
mohl pomoci já… 
      

redakce 
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Taneční víkend
 

Rok uplynul jako voda a na středisku ve Vsi se  
na konci listopadu konal již tradiční a též velmi 
oblíbený taneční víkend! Letos nás víkendem 
provázel a snažil se nás naučit co nejladnější 
taneční figury mladý, ale zato velice profesionální 
pár – Terka a Tomáš. Nutno dodat, že s námi 
měli nesmírnou trpělivost a pod jejich vedením 
jsme se pokoušeli naučit věru originální taneční 
kreace. Nezaháleli jsme ani chvilku a k tanci jsme 
využili už páteční večer, kdy jsme začali trénovat 
Cha – chu ovšem s velmi svéráznými tanečními 

prvky. Celý tanec byl 
tak kreativní, že ten, 
kdo nemá k tanci 
obzvlášť blízký vztah, 
by v tom Cha-chu 
snad ani 

nerozpoznal. 
Společně prožitý 
večer jsme zakončili 
modlitbou a po ní 
jsme se z hasičárny 

vydali zpět na faru, kde jsme ještě chvíli setrvali 
v kuchyni u přátelských rozhovorů s hrnkem čaje 
v ruce a dobrými buchtami k zakousnutí.  
     Sobotu jsme odstartovali mší svatou prožitou 
společně s místními farníky, neboť „nejen 
tancem živ je člověk“. A po této duchovní 
posilovně zamířily naše kroky do kuchyně,  
kde na nás již čekala výborná snídaně, která nás 
vskutku postavila na naše tančící nožky. A nyní  
už alou do hasičárny pro další dávku tanečních 
inspirací. Jive, Rumba, Samba, Waltz…to je 
poměrně slušný výčet tanců na jedno 
prodloužené sobotní dopoledne, nemyslíte? Inu 
co víc k tomu dodat…snad jen to, že jsme si 
skvěle rozšířili své taneční obzory a užili si 
spoustu legrace i tanečního adrenalinu☺ 
Dopoledne nám už zpestřily jen naše milé 
kuchařky, které si pro nás pod vedením šéfky 
kuchyně Kači připravily na svačinu křupavé 
toasty. 

A jak probíhalo 
odpoledne? 
     Po italské 
siestě, která na 
DSM nesmí 
chybět, jsme 
se opět 
odebrali do 
hasičárny, kde nás 
tentokrát učila krokům Salzy Bětka 
z účastnic víkendu, a šlo jí to skvěle! Navíc jsme 
se naučili jeden country tanec a zopakovali si 
všechny doposud naučené tance. Vyvrcholením 
byla taneční soutěž ve stylu balónkové polky 
a nakonec slavnostní předání osvědčení.
     Večerní program skýtal více možností. Ti, 
kteří se rozhodli zůstat ve Vsi, zhlédli film 
„Smím prosit“ a vychutnali si pohodovou 
atmosféru střediska. Já jsem si vybrala druhou 
možnost, a to výjezd na Kafest do Kravař. Můžu 
říct, že jsem si to jaksepatří užila. Krom toho, 
že jsme si vychutnali vydařené scénky místních 
organizátorů, jsme to s
víkendu na parketu pořádně roztančili. Není se 
také čemu divit, když jsme za sebou měli tak 

Krista krále mší svatou v
před kterou si pro nás kaplan Klemo připravil 
duchovní slůvko na téma Liturgické postoje, 
a posléze jsme se v
zamýšleli nad evangeliem
 
     Celý víkend byl moc fajn!
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víkend 

nás 
tentokrát učila krokům Salzy Bětka – jedna 

účastnic víkendu, a šlo jí to skvěle! Navíc jsme 
se naučili jeden country tanec a zopakovali si 
všechny doposud naučené tance. Vyvrcholením 
byla taneční soutěž ve stylu balónkové polky  

předání osvědčení. 
Večerní program skýtal více možností. Ti, 

kteří se rozhodli zůstat ve Vsi, zhlédli film 
„Smím prosit“ a vychutnali si pohodovou 
atmosféru střediska. Já jsem si vybrala druhou 
možnost, a to výjezd na Kafest do Kravař. Můžu 

jsem si to jaksepatří užila. Krom toho,  
že jsme si vychutnali vydařené scénky místních 
organizátorů, jsme to s účastníky tanečního 
víkendu na parketu pořádně roztančili. Není se 
také čemu divit, když jsme za sebou měli tak 

intenzivní 
taneční 

trénink☺ 
V neděli 

jsme 
oslavili 

slavnost 
Krista krále mší svatou v místním kostelíku, 
před kterou si pro nás kaplan Klemo připravil 
duchovní slůvko na téma Liturgické postoje,  
a posléze jsme se v menších skupinkách 

vangeliem. 

fajn! 

Díky Katka 
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21. – 22. ledna               Stará Ves n/O. 
 

Čtvrtý lednový víkend bude patřit Zástupcům za 
děkanáty a jejich Kaplanům pro mládež. Hlavním 
tématem setkání bude Diecézní setkání mládeže na 
začátku dubna 2011. Začátek je v 19h - společná večeře. 

 

 
 

19. ledna             Biskupství Ostrava 
 

Na lednovém Večeru mladých se můžete těšit na 
tradiční lednový VEČER PLNÝ HER! Začínáme mší 
sv. v 18h v kapli. Po ní následuje program v 
prostorách biskupství. Přijít můžeš od 17h posedět 
a popovídat si. Po mši můžeš požádat o radu kněze. 

   

 

 

   

!!!Máš-li zájem o nové vydání zpěvníku KOINONIA, neváhej nás kontaktovat!!! 
dcmdcmdcmdcm@@@@doo.czdoo.czdoo.czdoo.cz    

!!!Máme také nová trika a vesty s logem DCM&AI!!! 
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BYLI 
TŘI KRÁLOVÉ 
ČTYŘI ? 
 
     Mnozí znáte legendu Henryho 
van Dyka, v níž autorkromě tradičních 
tří mudrců zobrazuje perského mudrce 
Artabana. Prodal dům a koupil tři diamanty, 
které chtěl darovat nově narozenému Králi. Na místo setkání přišel později, protože  
na poušti potkal žebráka, kterého zachránil jedním z diamantů. Po velkých útrapách 
dorazil do Betléma, ale Svatá rodina už byla pryč. Ve městě právě vraždili Herodovi vojáci  
a Artaban druhým z diamantů zachránil život jednomu chlapci. 
     Třicet let procházel krajem. Unavený se vrátil do Jeruzaléma, kde se právě chystalo 
Ježíšovo ukřižování. Mudrc spěchá, aby se alespoň v poslední chvíli poklonil Mesiáši  
a možná mu diamantem zachránil život. Cestou ale přichází i o tento poslední – 

daruje ho jako výkupné za dívku, které hrozilo otroctví. Pokleká 
před Ježíšův kříž, zklamaný, že mu nemá co dát. Ježíš ale říká: 
„Potkal jsi mě už v žebrákovi, chlapci i v děvčeti,  
kterým jsi zachránil život... Proto ještě dnes budeš se mnou v 
mém království.“  

Z knížky: Advent a Vánoce, Na minutu s Viliamem Judákem, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 
www.vira.cz 

  

 

  

      
  

 

Přihlašujte se a hraďte cenu setkání co nejdříve! Ušetříte komplikace sobě i nám ☺☺☺☺ 
• Storno poplatek – do 30.4.2011 nebo při sehnání si náhradníka = 0 Kč 

• Ti z vás, kteří se cítí být obdarování natolik, že by mohli obdarovat další, mohou přispět jakoukoli 
částkou navíc. Tento obnos bude použít jako příspěvek pro ty, kteří se chtějí setkání zúčastnit, 
ale z důvodu tíživé životní situace a hmotné nouze jet nemohou. Darujícím můžeme vystavit 
potvrzení o daru (pro účely snížení základu daně). Případně, znáte-li firmu, která by mohla 
finančně pomoci, zkuste ji oslovit. Děkujeme! Dárce zveřejníme na našem webu. Dárce, který 
daruje více než 1 000 Kč získá volný voucher na víkendovou akci ve Staré Vsi dle výběru! 

• Spustili jsme soutěž PRACUJEME PRO MADRID! Vyhraj slevu na cestu do Madridu! (viz str. 12) 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Nová paní učitelka říká své třídě: „Teď se mi 
pěkně představíte.“ „Třeba ty, chlapče,  
jak se jmenuješ?“ „Já jsem Prokop Buben.“ 
„To mě nezajímá, pověz mi, jak se 
jmenuješ.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Špičky ve svých oborech dostaly  
na konferenci záludný dotaz: „Kolik je 2x2?“ 
Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli  
s ním laboroval a pak říká: „Je to 3.99.“ 
Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém  
do svého počítače a po chvíli oznamuje: 
„Výsledek leží mezi 3.98 a 4.02.“ Matematik 
se chvíli soustředí a nevnímá vůbec nic 
okolo, a pak praví: „Odpověď nevím,  
ale jsem si jist, že existuje. „Filozof: „Co tím 
myslíte, 2x2?“ Logik: „Prosím, definujte 2x2 
přesněji.“ Účetní zavřel všechna okna  
a dveře, opatrně se rozhlédl a ptá se: „Kolik 
CHCETE, aby to bylo?“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Dva Skoti seděli takhle v klubu u krbu. Venku 
hustě pršelo, poryvy větru se opíraly 
o drnčící okenní tabule, kapky deště 
bubnovaly na parapety. Oba pánové dlouho 
seděli tiše nad svými sklenicemi whisky, 
až jeden povídá: „Dneska byl
příjemný. Příští sobotu to zopakujeme?“
„Jo, proč ne, když nám bude počasí přát, 
jako dneska.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Až zemřu, chtěl bych odejít klidně 
ve spánku, jako můj děda, a ne křičíc s vlasy 
zježenými hrůzou, jako cestující jeho 
autobusu. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky:
„Smrdí, umývat!!!“ 
nečuchat!!!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Dva Skoti seděli takhle v klubu u krbu. Venku 
hustě pršelo, poryvy větru se opíraly  
o drnčící okenní tabule, kapky deště 
bubnovaly na parapety. Oba pánové dlouho 
seděli tiše nad svými sklenicemi whisky,  

„Dneska byl ten golf docela 
příjemný. Příští sobotu to zopakujeme?“ 
„Jo, proč ne, když nám bude počasí přát, 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Až zemřu, chtěl bych odejít klidně  
ve spánku, jako můj děda, a ne křičíc s vlasy 

nými hrůzou, jako cestující jeho 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: 
“ Otec odepsal: „Učit, 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ročník IV. 
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