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Ahoj mlaďoši! 
 
Na začátek trochu slangové oslovení. Tak si 

občas postesknu, zda jsem 
ještě mladý, když mi letos 
kráčí věk o dva roky více 
než Kristu, když umíral. 
V životě nezáleží na věku, 
ale na postoji srdce. Dospělí 
lidé mají problém pustit se 

do akce, udělat něco jinak, 
smýšlet prostě - jako dítě.  

Do smrti se budeme učit postojům dítěte. Sám 
Ježíš nás vybízí: „Nebudete-li jako děti, jistě 

nevejdete do nebeského království.“ Mám tento 
postoj rád. Neznamená to dětinskost, ale ryzost, 
pokoru, prostotu, velikou důvěru v Boha  
a pomocníky okolo sebe. Každý dobře víme,  
co malé děti v útlém věku potřebují. 
     Tyto etapy, jsou pro zralost dospělého 
člověka důležité. Letošní motto: „V Kristu 

zapusťte kořeny, na Něm postavte základy, 

pevně se držte víry.“ (kol 2,7) nás může vést také 
k myšlence, jaké bylo mé dětství. Každý z nás 
jsme prožívali různé dětství. Někdo měl 
možnost více si hrát, společně si vykládat, 
pravidelně navštěvovat bohoslužby, zakoušet 
ucelenou rodinu a prožívat společnou modlitbu. 
     Je však mnoho mladých, kteří tyto jistoty 
neznají. Neznamená to, že jsou špatní, jiní. 
Chybí jim však zkušenost na počátku dětství. 
Proto je důležité žít víru od útlého mládí. Nechat 
pronikat kořen Boží lásky, víry a naděje  
do života mladého človíčka. Toto jsme dostali 
při křtu. Rodiče a kmotři se zavázali  
před Bohem, že budou vytvářet dobré 
podmínky pro růst tohoto kořene. 
     Když kráčíte lesem, kde došlo k vykácení, 
vidíte pouze pařezy. Zdá se to smutné. Jsou  
však dvě cesty. Buď se neosadí a vyroste tam 
kde co. Nebo dojde k osazení pěknou dřevinou  
a za pár let máme krásný les. Připadá mi  
to podobné - jako s životem ve víře či bez víry. 
Když o svůj život nedbáme duchovní hygienou, 
tak jsme jako ten porost, se vším možným,  
ale dohromady nic. Když necháme růst boží ži- 

vot, víru, naději a lásku v životě, tak se každým 
rokem stáváme pěknějším lesem. 
 
     Milí přátelé, vše chce svatou trpělivost.  
Když se vdávala moje babička ze sousední 
vesnice, vzpomínala, že les byl v malém porostu. 
Když umírala, byl les ke kácení. Dnes je znovu 
vysazen a roste další generace. Tak i v našich 
dějinách lidstva. Jsou léta, kdy je mnoho 
společenství, plné kostely, a léta kdy to skomírá. 
Na co však nesmíme nikdy zapomenout?  
Když dobře zakořeníme, můžeme dobře růst. 
Dnes se mluví také o uhnívání „uvnitř“. Lidský 
život vypadá na venek krásně, ale uvnitř uhnívá 
a stává se rozbitý. 
Pevnost stromu se 
pozná v kořenech, 
ale také ve zdravosti 
v celé délce. Když je 
strom nezdravý uvnitř, 
tak jej vichřice lehce 
zlomí. Dobrá míza, dobrý život 
ze svátosti dává jistotu zdravosti celého stromu. 
Nic jej pak nezlomí. 
 
     Díky vám všem za pomoc při 5. Střediskovém 
plese a za pomoc při službě třikrálové sbírky. 
„Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých 

nejposlednějších, pro mě jste udělali.“ Pokud 
nebude naše víra prosvětlována skutky a jasným 
svědectvím pro druhé, bude mrtvá. Nikdy  
se nebojte toho, když vás druzí o něco poprosí. 
Čekají nás jarní prázdniny, zveme všechny děti 
od 6 třídy na pobyt na Středisku, vždy od středy 
do pátku. Animátoři mají duchovní obnovy,  
tak na ně mysleme v modlitbách. Přidejme také 
úmysl za diecézko a setkání v Madridu. 
 
     Pěkné zimní chvíle s dobrou knížkou,  
na lyžích, běžkách nebo bruslích přeje a žehná 
 

+ o. Kamilos 
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!!!!!!!!!!!!Hledáme pomocníkHledáme pomocníkHledáme pomocníkHledáme pomocníkyyyy    do kuchyně!!!do kuchyně!!!do kuchyně!!!do kuchyně!!!    
 

Vaříš rád/a nebo se to chceš naučit?  
V tom případě máme pro Tebe příhodnou nabídku… můžeš nám přijet pomoci vařit  
na víkendovou akci, prázdniny apod.!  
Na této adrese http://dcm.doo.cz/?page_id=176 najdeš potřebné informace  
a termíny akcí, na kterých nám můžeš v kuchyni pomoci. 

    

PPPPŘIJEŘIJEŘIJEŘIJEĎ KĎ KĎ KĎ K    NÁM NÁM NÁM NÁM NA STŘEDISKONA STŘEDISKONA STŘEDISKONA STŘEDISKO    
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle v prostředí společenství 
mladých dobrovolníků (Tráku) na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi  
nad Ondřejnicí, 20 km od Ostravy…autobusy zde jezdí každou chvilku ☺  
Pokud chceš vyjet se svým spolčem, mladými kamarády, s biřmovanci… Nabízíme 
střechu nad hlavou, hřiště, sportovní+hudební výbavu, milé slovo, teplo domova 
…o volném weekendu, o prázdninách, přes týden. 
V případě zájmu volejte na tel: 558 669 413 nebo 731 625 718, případně napiš 
mail na: stara.ves@razdva.cz. Těšíme se na vás! 
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Svátek Uvedení Páně do 
chrámu 

     
     Drazí čtenáři, na začátku února oslavíme 
Svátek Uvedení Páně do chrámu. Jistě si 
ihned vzpomeneme na svíce, které máme 
během obřadu zapálené. Pojďme se  
ale dnes společně zamyslet nad židovskými 
kořeny tohoto svátku. V Lukášově 
evangeliu čteme:  
"Když uplynuly dny jejich očišťování podle 

zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše  

do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili  

před Hospodina - jak 

je psáno  

v zákoně Páně: 

'vše, co je 

mužského rodu a 

otvírá život matky, bude 

zasvěceno Hospodinu' - a aby podle 

ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky 

nebo dvě holoubata" (Lk 2,22-24). Rodiče 
malého Ježíška museli splnit dva 
starozákonní předpisy. Mojžíšův Zákon 
předepisoval, aby se čtyřicet dnů  
po narození syna matka odebrala  
do chrámu v Jeruzalémě a tam se 
předepsanou obětí rituálně očistila  
(Lv 12,1-8). Tento příkaz o očišťování 
rodičky se vztahuje ale pouze na ženu. 
Podle Třetí knihy Mojžíšovy má rodička 
obětovat ke svému očištění ročního 
beránka a hrdličku nebo holoubě,  
ale pokud je chudá, může přinést oběť, 
kterou popisuje Lukáš. Kromě tohoto 
rituálního očišťování matky dítěte bylo 
důležité splnit ještě jeden Boží příkaz, 
zasvětit prvorozeného Ježíše Hospodinu. 
'Vše, co je mužského rodu a otvírá život 

matky, bude zasvěceno Hospodinu'  

(Ex 13, 12). Josef musel tedy  
za prvorozenství Ježíška zaplatit pět šekelů 
stříbra. Pro lepší pochopení, 
pět šekelů je 
odměna,  
na kterou dělník 
musel deset dní 
pracovat. To jsou 
tedy dva starozákonní předpisy,  
které musela svatá rodina splnit. 
     Evangelista Lukáš ve svém evangeliu 
podtrhuje hlavně Ježíšovo zasvětcení 
nebeskému Otci. Je to stařec Simeon, který 
bere dítě do náručí a chválí Boha za to,  
že splnil své slovo. Simeon pak při svém 
požehnání všem čitatelům sděluje, že Ježíš 
je spása, kterou Bůh připravil před tváří 
všech národů. Simeon pak společně  
s Annou jakoby předpovídali program 
celého evangelia, který přináší radostnou 
zvěst skrze Izrael, který je mesiášským 
národem.  
     Svátek Uvedení Páně do chrámu, pěkně 
vystihuje Ježíšovo židovství a věrnost svaté 
rodiny k zachovávání Mojžíšového zákona. 
Zvláště pak Panna Maria je zobrazena jako 
žena, která usiluje o rituální 
čistotu. Tento postoj nebeské 
matky je tak velkým vzorem 
pro nás křesťany. Také 
my jsme voláni k čistotě naší 
duše od hříchů, kterými 
urážíme Boha. My už nemusíme chodit  
do Jeruzalémského chrámu přinášet oběti, 
abychom se očistili. Máme svátost smíření, 
která nás od hříchů očišťuje. Usilujme tedy 
jako Panna Maria o svou čistotu. 
 

o. Marek K. 
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ÚNOR 2011 
 

01.02.2011 1. čtení: Zid 12,1-4 Žalm: Zl 22 Evangelium: Mk 5,21
02.02.2011  1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm: Zl 24(23) 2. čteni: Zid 2,14-
                              Evangelium: Lk 2,22-40 
03.02.2011 1. čtení: Zid 12,18-19.21-24 Žalm: Zl 48 Evangelium
04.02.2011 1. čtení: Zid 13,1-8 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mk 6,14
05.02.2011 1. čtení: Zid 13,15-17.20-21 Žalm: Žl 23 Evangelium: 
06.02.2011 1. čtení: Iz 58,7-10 Žalm: Zl 112(111) 2. čteni: 1Kor 2,1
                              Evangelium: Mt 5,13-16 
07.02.2011 1. čtení: Gn 1,1-19 Žalm: Zl 104 Evangelium: Mk 6,53
08.02.2011 1. čtení: Gn 1,20-2,4a Žalm: Zl 8 Evangelium: Mk 7,1
09.02.2011 1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17 Žalm: Zl 104 Evangelium: 
10.02.2011 1. čtení: Gn 2,18-25 Žalm: Zl 128 Evangelium: Mk 7,24
11.02. 2011 1. čtení: Gn 3,1-8 Žalm: Zl 32 Evangelium: Mk 7,31-37
12.02.2011 1. čtení: Gn 3,9-24 Žalm: Zl 90 Evangelium: Mk 8,1-10
13.02.2011 1. čtení: Sir 15,16-21 Žalm: Zl 119(118) 2. čteni: 1Kor 2,6
                              Evangelium: Mt 5,17-37 
14.02.2011 1. čtení: Gn 4,1-15.25 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mk 8,11
15.02.2011 1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10 Žalm: Zl 29 Evangelium: Mk 8,14
16.02.2011 1. čtení: Gn 8,6-13.20-22 Žalm: Zl 116 Evangelium: Mk 8,22
17.02.2011 1. čtení: Gn 9,1-13 Žalm: Zl 102 Evangelium: Mk 8,27
18.02.2011  1. čtení: Gn 11,1-9 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mk 8,34
19.02.2011  1. čtení: Zid 11,1-7 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mk 9,2
20.02.2011  1. čtení: Lv 19,1-2.17-18 Žalm: Zl 103(102) 2. čteni: 
                              Evangelium: Mt 5,38-48 
21.02.2011  1. čtení: Sir 1,1-10 Žalm: Zl 93 Evangelium: Mk 9,14
22.02.2011  1. čtení: 1Petr 5,1-4 Žalm: Zl 23(22) Evangelium: Mt 16,13
23.02.2011  1. cteni: Sir 4,12-22 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mk 9,38
24.02.2011 1. cteni: ir 5,1-10 Žalm: Zl 1 Evangelium: Mk 9,41-50
25.02.2011  1. cteni: Sir 6,5-17 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mk 10,1
26.02.2011  1. cteni: ir 17,1-13 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mk 10,13
27.02.2011 1. cteni: Iz 49,14-15 Žalm: Zl 62(61) 2. čteni: 1Kor 4,1
                              Evangelium: Mt 6,24-34 
28.02.2011  1. cteni: Sir 17,20-28 Žalm: Zl 32 Evangelium: Mk 10,17
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Mk 5,21-43 
-18  

Evangelium: Mk 6,7-13 
Mk 6,14-29 

Evangelium: Mk 6,30-34 
1Kor 2,1-5  

Mk 6,53-56 
Mk 7,1-13 

Mk 7,14-23 
Mk 7,24-30 

37 
10 

1Kor 2,6-20  

Mk 8,11-13 
Mk 8,14-21 
Mk 8,22-26 

Mk 8,27-33 
8,34-9,1 

Mk 9,2-13 
 1Kor 3,16-23  

Mk 9,14-29                                                    
Mt 16,13-19 

Mk 9,38-40 
50 

Mk 10,1-12 
Mk 10,13-16 
1Kor 4,1-5  

Mk 10,17-27 

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

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

Duchovní život dochází plnosti prostřednictvím církve
 

Drazí bratři a sestry, 
     v den slavnosti Křtu Páně se končí 
liturgické vánoční období. Toto tajemství 
Kristova života ukazuje, že jeho příchod v 
těle je vznešeným skutkem lásky Tří 
božských Osob. Můžeme říci, že 
stvořitelské, vykupitelské a posvěcující 
působení Nejsvětější Trojice bude od tohoto 
slavnostního momentu stále zjevnější  
v Ježíšově veřejném poslání, v jeho učení,  
v zázracích, v jeho utrpení, smrti  
a zmrtvýchvstání. V Matoušově evangeliu 
vskutku čteme, že „jakmile byl Ježíš pokřtěn, 
vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se 
nebe a viděl Ducha Božího jako holubici,  
jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se 
ozval hlas: »To je můj milovaný Syn, v něm 
mám zalíbení«“ (3,16-17). Duch svatý 
„sestupuje“ na Syna a dosvědčuje jeho 
božství, zatímco Otec shůry vyjadřuje 
společenství lásky. „Závěrečná scéna křtu 
nám říká, že se Ježíšovi dostalo 
opravdového „pomazání“, že On je 
Pomazaný, očekávaný Kristus“ (Ježíš 

Nazaretský, Brno 2007, str. 35-36) podle 
Izaiášova proroctví: „Hle, můj Služebník, 
kterého podporuji, můj vyvolený, v němž 
jsem si zalíbil“ (Iz 42,1). Opravdu je 
Mesiášem, Synem Nejvyššího,  
který vystupuje z vod Jordánu, ustanovuje 
znovuzrození v Duchu a dává těm,  
kdo chtějí, možnost stát se Božími dětmi. Ne 
náhodou se totiž každému pokřtěnému 
dává křesťanské jméno, na znamení 
synovského charakteru, nesmazatelného 

znamení toho, že Duch svatý dává člověku 
zrodit se »znovu« v lůně církve. 
Blahoslavený Antonio Rosmini prohlašuje, 
že „pokřtěný je podroben tajemné, 
ale účinné operaci, která jej pozvedá 
do nadpřirozeného řádu
do společenství s Bohem“ (
supremo della metodica

č. 331). To všechno nastalo znovu dnes 
dopoledne během eucharistické slavnosti 
v Sixtinské kapli, kde jsem udělil svátost křtu 
21 novorozeným dětem.
     Drazí přátelé, křest je počátkem 
duchovního života, který dochází své plnosti 
prostřednictvím církve. Ve chvíli samotného 
křtu se církevní společenství modlí a svěřuje 
Bohu nové dítě, rodiče a kmotři se zavazují 
novokřtěnce přijmout a podporovat 
v křesťanské formaci 
velká odpovědnost, která plyne z velkého 
daru. Rád bych proto povzbudil všechny 
věřící, aby znovu objevili krásu toho, že jsou 
pokřtěni a patří tak do velké rodiny Boží, 
a vydávali radostné svědectví o své víře, 
aby přinášela plody dob
     Prosme na přímluvu blahoslavené Panny 
Marie, Pomocnice křesťanů, které
svěřujeme rodiče připravující se na křest 
svých dětí, jakož i katechety. Celé 
společenství ať se s radostí podílí 
na znovuzrození z vody a z Ducha svatého!
 

Benedikt XVI. před Angelus, nám. sv. Petra
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řednictvím církve 
znamení toho, že Duch svatý dává člověku 
zrodit se »znovu« v lůně církve. 
Blahoslavený Antonio Rosmini prohlašuje, 
že „pokřtěný je podroben tajemné,  
ale účinné operaci, která jej pozvedá  
do nadpřirozeného řádu a uvádí  
do společenství s Bohem“ (Del principio 

supremo della metodica…, Torino 1857,  
č. 331). To všechno nastalo znovu dnes 
dopoledne během eucharistické slavnosti  
v Sixtinské kapli, kde jsem udělil svátost křtu 
21 novorozeným dětem. 

é, křest je počátkem 
duchovního života, který dochází své plnosti 
prostřednictvím církve. Ve chvíli samotného 
křtu se církevní společenství modlí a svěřuje 
Bohu nové dítě, rodiče a kmotři se zavazují 
novokřtěnce přijmout a podporovat  
v křesťanské formaci a výchově. A to je 
velká odpovědnost, která plyne z velkého 
daru. Rád bych proto povzbudil všechny 
věřící, aby znovu objevili krásu toho, že jsou 
pokřtěni a patří tak do velké rodiny Boží,  
a vydávali radostné svědectví o své víře,  
aby přinášela plody dobra a svornosti. 

Prosme na přímluvu blahoslavené Panny 
Marie, Pomocnice křesťanů, které 
svěřujeme rodiče připravující se na křest 
svých dětí, jakož i katechety. Celé 
společenství ať se s radostí podílí  
na znovuzrození z vody a z Ducha svatého! 

kt XVI. před Angelus, nám. sv. Petra 
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Prosincový Večer mladých, který se 
uskutečnil, jak jinak než ve středu, 15. 12. 
v prostorách ostravského biskupství.  
     Již tradicí se stala prosincová návštěva 
známé brněnské kapely Svítání. Stejně 
jako loni doprovázela kapelou plně 
naložené auto sněhová „kalamita“. Tedy, 
alespoň tak zněl ortel zelené vlny 
nejmenovaného českého rádia. Po 
dojezdu kapely na biskupství, konkrétně 
do sklepních garážních prosor, se 
muzikanti s úsměvy na rtech vybalili a 
usadili v sálu. Honza jim statně přisluhoval 
při montáži aparatury, kterou tvořily 
bedny+mix+kabeláž ze Vsi a komba, 
mikrofony se stojany a další kabely 
skupiny. Přípravy probíhaly bezstarostně, 
až do chvíle, kdy se otočil „power“ 
knoflík… a ono nic. „Nějak to nefunguje.“ 
znělo sálem. Tu připsěchal na pomoc 
Jirka. Ovšem ani s jeho pomocí nebyl 
problém překonán. Chyběl nějaký kablík. 
Ajtakrajta. „Šak ste kapela kvalitní, 
zahráte na sucho, ni? Békáte všeci, tož 
mikrofóna ani nebudete potřebovat.“ 
chtěl jsem „vtipně“ rozdmýchat napjatou 
atmosféru. Kontroval mi spásný nápad 
Jirky: „Půjčíme si kabel od Telepace! 
Vždyť tu natáčí mši!“ Záchrana! Káblík byl 

na světě, po mši nám jej přinesl zvukař. 
Zmíněnou mši sv. celebroval o.Klement, 
kaplan ze Staré Vsi. Mši vystřídala „zžívací“ 
hra na chodbě před kaplí. Po ní se účastníci 
občerstvili v bufetu a alou na koncert. Ten 
začal krátce po 19 hodině.
vokálních zpěvů se linul ze staroveských 
reprobeden a já si mohl oddechnout, že vše 
funguje dokonale. Samotnou „dokonalost“ 
se pokoušel nejednou překonat zpívající 
kytarista kapely – Zdeněk Lichtenger 
svými vtipy a historkami ze svého 
zaměstnání, jimž je vyučující na rómské 

škole v Brně“. Věřte, historek zazněl
opravdu spousta a pěkně jsme se jim 
nasmáli! Jednu historku střídalo
nejnovějšího CD, a to formou vskutku 
podivuhodnou…Zdeněk vzal CD a vhodil jej 
do publika. Před „vhodem
„Pozor na oči a sousedy!“ Zvolil ovšem také 
metodu bezpečnější. Otázka kolik CD již 
kapela vydala, či kolik písní se na 
nejnovějším CD nachází
publikem správnou odpověď a tudíž 
i nového majitele CD.
úspěch, dobrými pocity 
členové kapely… 
     Potěšení snad přinese i Večer mladých 
příští – 19.1., kdy nás čeká 
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na světě, po mši nám jej přinesl zvukař. 
Zmíněnou mši sv. celebroval o.Klement, 
kaplan ze Staré Vsi. Mši vystřídala „zžívací“ 
hra na chodbě před kaplí. Po ní se účastníci 

bufetu a alou na koncert. Ten 
začal krátce po 19 hodině. Zvuk líbivých 
vokálních zpěvů se linul ze staroveských 
reprobeden a já si mohl oddechnout, že vše 
funguje dokonale. Samotnou „dokonalost“ 
se pokoušel nejednou překonat zpívající 

Zdeněk Lichtenger – 
svými vtipy a historkami ze svého 

vyučující na rómské 

ěřte, historek zaznělo 
opravdu spousta a pěkně jsme se jim 

istorku střídalo rozdávání 
nejnovějšího CD, a to formou vskutku 
podivuhodnou…Zdeněk vzal CD a vhodil jej 
do publika. Před „vhodem“ stačil zakřičet: 
„Pozor na oči a sousedy!“ Zvolil ovšem také 
metodu bezpečnější. Otázka kolik CD již 
kapela vydala, či kolik písní se na 
nejnovějším CD nachází, našla mezi 
publikem správnou odpověď a tudíž  

D. Koncert měl opět 
dobrými pocity oplývali také 

Potěšení snad přinese i Večer mladých 
19.1., kdy nás čeká Večer plný her! 

redakce 
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E X E R C I C I E   T Ý M UE X E R C I C I E   T Ý M UE X E R C I C I E   T Ý M UE X E R C I C I E   T Ý M U
 

Ve stoupání hostýnské asfaltky 
se v neděli večer rozzářil další 

pár světlometů. Bylo 
slyšet, jak o.Kamil 

podřadil, ať to Ford - 
Viktor dává. Tým DSM-

VES dojížděl poslední 
kilometr, který  

ho dělil od 
vytouženého cíle. 
Chvílí na to jsme 
už parkovali  

u nejvýš položené poutní basiliky  
na Moravě. 
     Nebyli jsme zde sami. Během nedělního 
večera, 9. ledna, se slezlo v exercičním 
domě č.3. na Hostýne kolem 60 lidiček,  
kteří mají něco společného s mládeží a s její 
pastorací, aby tu strávilo pětidenní exercicie 
– nebo-li: duchovní cvičení.  
 
     Pět dnů v tichu, opakoval se denní 
program: třikrát jídlo, dvě 
přednášky, mše svaté, hoďku  
a půl adorace, růženec, spánek  
a procházky – běhy – četba... 
Pravidelnost, spánek, ticho  
a Boží blízkost pod vedením 
dvou kněží, skrze které 
k nám promlouval Duch Svatý na téma vám 
jistě známého motta: „V Kristu zapusťte 

kořeny, na Něm postavte základy, pevně se 

držte víry." (srov. Kol 2,7) 
 
     Jak jsme se na exercicie připravili? Každý 
vzal něco do společného: Katka 23 kg 
knížek, většinou s duchovní tématikou, Kača  

ovoce a nějaké kalorie, které
dle hmotnosti týmaků,
ostruněné počtem šesti a dvanácti
Vašek buben a mobil s
a štoly různých barev :
 
     A k čemu jsou 
nebudu rozepisovat. Možná to na nás 
poznáte. Pokud ne, stalo se přesně to, 
před čím nás varoval don František Blaha 
exercitátor: „Po exerciciích se vrátil 

nadšený pán farář domů a hned na druhý 

den, plný nadšení a nových předsevzetí 

upevnil k farnímu kříži v

dne 12.1.2011 

zde pohřben 

starý hříšný 

Za týden se 

opět ke kříži. Na tabulce bylo písmem farní 

hospodyně dopsáno: Ale třetího dne vstal 

z mrtvých... ☺“  
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E X E R C I C I E   T Ý M UE X E R C I C I E   T Ý M UE X E R C I C I E   T Ý M UE X E R C I C I E   T Ý M U 
ovoce a nějaké kalorie, které rozdělila  
dle hmotnosti týmaků, Honza kytary 

šesti a dvanácti strun, 
Vašek buben a mobil s Wi-Fi. My kněží alby 
a štoly různých barev :-) 

k čemu jsou exercicie dobré? To 
nebudu rozepisovat. Možná to na nás 
poznáte. Pokud ne, stalo se přesně to, 
před čím nás varoval don František Blaha - 

Po exerciciích se vrátil 

nadšený pán farář domů a hned na druhý 

den, plný nadšení a nových předsevzetí 

farnímu kříži v zahradě tabulku: 

byl 

můj 

člověk. 

dostal 

opět ke kříži. Na tabulce bylo písmem farní 

hospodyně dopsáno: Ale třetího dne vstal 

o.Klemo 
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11. – 13. února                Stará Ves n/O. 
 

Setkání v novém roce 2011 mají animátoři „jedničky“. 
Toto setkání bude netradiční. Animátoři prožijí duchovní 
obnovu v tichu na Pstruží. Začíatek je klasicky v pátek 
společnou večeří. Ukončení pak v neděli obědem. 

 

 
 

18. - 20. února           Stará Ves n/O. 
 

Další setkání mají páry, které se scházejí v rámci 
školy partnerství. Jistě se opět dozví něco více o 
vztahu mezi mužem a ženou. Začátek je páteční 
večeří, konec nedělním obědem. 

   

 
 

25. – 27. února                Stará Ves n/O. 
 

Stejně jako animátoři „jedničky“ mají své setkání  
i animátoři „dvojky“. I oni prožijí víkend jako duchovní 
obnovu v tichu na Pstruží(„Orlí hnízdo“). Začátek je 
v pátek v podvečer a konec v neděli v poledne. 

 

 
 

30.1. – 7.2.               Taizé (Francie) 
 

První týden v únoru prožijeme týden s vrstevníky 
z celého světa uprostřed ekumenické komunity 
bratří ve francouzském Taizé. Budeme myslet také 
na mladé naší diecéze! 

   

 

   

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

!!!Máme také nová trika a vesty s logem DCM&AI!!! 
 

Členy sdružení ANIMA IUVENTUTIS prosíme o zaplacení členského příspěvku na rok 
2011!!! Učiňte tak do 28.2.2011!!! Přijímáme taky přihlášky nových členů. Členství 
vám přinese řadu výhod…slevu ceny tematických víkendů ve Staré Vsi, slevy 
vstupného na plesy a jiné akce, slevy triček&vest DCM&AI, a další! Členský 
příspěvek činí stále pouhých 40 Kč/rok! 

 

 

  

      
  

 

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! (web DCM) 

• český oficiální web setkání má nový kabát… http://madrid2011.signaly.cz 
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MMMM    yyyy    šššš    llll    eeee    nnnn    kkkk    aaaa            kkkk            zzzz    aaaa    mmmm    yyyy    šššš    llll    eeee    nnnn    íííí    . . .. . .. . .. . .    
  

 

Politicky korektní evangelium 
      
Před několika lety jsem se pokoušel převyprávět evangelium za pomoci 
žargonu, který dnes jakoby vnucovalo nějaké 
orwellovské ministerstvo pro nediskriminační jazyk. 
A tedy: „V oněch dnech Ježíš pomohl jednomu jinak 
nadanému, neslyšícímu a nevidoucímu, který měl 
navíc motorické potíže. Potom vložil ruce na hendikepovaného 
a jednoho sociálně a psychologicky 
nepřizpůsobivého. Uzdravil nemocné v terminálním 
stadiu a ulevil několika postiženým. Když to shlédla skupina ichtyologů  
a spolupracovnic v domácnosti, rozhodli se k němu přidat. Nechyběli mezi nimi také 
ekologičtí a paramedicínští aktivisté. Všichni vzájemně respektovali svou sexuální  
a etnickou odlišnost a společně privilegovali problematiku příslušníků minorit a sociálně 
znevýhodněných.“ 
     Tolik ukázka politické korektnosti, která je pro věřícího záludná, a nikoli náhodou do ní  
v dobré víře upadají také katolíci. Není však ničím jiným než znetvořenou a překroucenou 
podobou křesťanství, které je interpretováno někým, kdo si myslí, že se zlo ve světě vyřeší 
jeho verbálním zamaskováním pomocí pokryteckého eufemismu. 
     Ďábel je „opicí Boží“. Její rysy nese také ideologie, která dnes vládne. Práce Velkého 
Korektního Bratra nikdy nekončí. Namátkou jen několik nových položek: dlouho už je 
vymítána staroba, takže stařec se řekne senior a podobně i otylost je 
prostá nadváha. Cikáni jsou, jak známo, zapovězeni. Nahradili 
je Romové, ale v Itálii proti tomu protestovali Rumuni, protože 
italské romeni se jenom nepatrně liší rumeni. Říká se tedy 
jenom migranti. 
     V těchto dnech jsem zachytil ještě jeden eufemismus, zejména 
na nádražích a letištích. Slovo stávka je příliš silné a může urážet 
jak pracující, tak cestující. Lépe je tedy říkat vždycky jenom industrial action. 
     A kdo si myslí, že žertuji, ať si prohlédne vývěsní tabule příjezdů a odjezdů  
na evropských a amerických nádražích a letištích ve dnech, kdy je tam přerušena práce. 
Tímto způsobem se tak dostává velké útěchy těm, kteří chtěli cestovat a namísto toho 
musí čekat. 
 

(Vittorio Messoni, zdroj: www.radiovaticana.cz) 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Chlápek sedí v čekárně u doktora a každou 
chvíli si tak pro sebe mumlá: „Bože, dej  
ať jsem nemocný!“ Když to řekne popáté, 
paní naproti už nevydrží a ptá se: „Pane, 
proč chcete být nemocný?“ „No, nerad 
bych, abych se cítil takhle mizerně a přitom 
byl zdravý!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

„Tak vy mi tvrdíte, že jste pes. A kdy jste měl 
poprvé takový pocit?“ „Když jsem byl ještě 
malé štěnátko.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Kikiriki, ozvalo se z křoví...jde okolo liška  
a řiká si pro sebe: „Kohoutka bych si dala!“ 
Vrhne se do křoví. Z křoví jde divný rachot  
a za chvíli se vynoří medvěd: „Kdybych 
neuměl cizí jazyky, asi bych se ani nenajed.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Na zledovatělém chodníku se opatrně 
pohybuje babička, ale i přes všechnu 
opatrnost přecijen uklouzne a spadne. 
Přiskočí k ní všudypřítomný 
jí na nohy. Babička mu děkuje.
jak bych se ti jen odvděčila?“ „
jednoduché, babičko, stačí, když mi 
ve volbách dáte svůj hlas.“ „
synku, já jsem upadla na zadek, ne 
na hlavu!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Je soused na návštěvě u druhého. Oba bydlí 
ve stejných garsonkách a tomu prvnímu se 
líbí, jak ma ten druhý vytapetováno. Tak se 
ho ptá: „Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?"
„Osmnáct.“ Po týdnu se opět zastaví 
na pokec a říká: „Člověče, jak
zbylo osm rolí!“ „To souhlasí, mě taky.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Na zledovatělém chodníku se opatrně 
pohybuje babička, ale i přes všechnu 
opatrnost přecijen uklouzne a spadne. 
Přiskočí k ní všudypřítomný politik a pomáhá 
jí na nohy. Babička mu děkuje. „Synku,  
jak bych se ti jen odvděčila?“ „To je 
jednoduché, babičko, stačí, když mi  
ve volbách dáte svůj hlas.“ „Ale synku, 

m upadla na zadek, ne  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Je soused na návštěvě u druhého. Oba bydlí 
ve stejných garsonkách a tomu prvnímu se 
líbí, jak ma ten druhý vytapetováno. Tak se 

Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?" 
Po týdnu se opět zastaví  

Člověče, jaks' to dělal, mě 
To souhlasí, mě taky.“ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ročník IV. 
! Příspěvky zasílejte na: dcm@doo.cz. 
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