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Ahoj milí čtenáři! 
 
V čase plesů, lyžování, radostí mezidobí, píši 
tyto řádky. Lidské setkání má v životě člověka 
neodmyslitelnou cenu. Každý z nás je jedinečný. 
Říká se: „Co člověk, to cestička k Bohu.“ 
V letošním roce, v rámci příprav na oslavu 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013 
(nevíme, zda tu budeme) – pokus o vtip, si 
máme uvědomit křest. 
     Křtem jsme přijali plnost Božího a lidského 
života v nás. Nejsme něco, jsme plnohodnotní 
lidé, kteří touží být milováni navzájem. Láska 
naše je odezvou nekonečné lásky Boží. „Dříve 
než ty jsi byl, já jsem – praví Pán.“ Bůh počítá 
v celých dějinách s každým člověkem. Počítá 
s tvými dary, nadšením, šikovností, hřivnami, 
tvým vyjadřováním, způsobem života  
a modlitby.  
     My sami máme někdy problém žít. Svazují 
nás okolnosti, příkazy, představy nebo samotní 
rodiče. Někdy dokonce i církevní struktury. Vše 
je potřeba, aby byl řád, cesta společného 
soužití, služby. V tom všem, co jsme, nesmíme 
nikdy zapomenout, že jsme Bohem milované 
Boží děti. Bůh sám přichází první, aby nás 
miloval. 
     Při jedné z příprav mladé rodiny ke křtu 
svatému, kdy manžel byl nepokřtěný, jsem 
mluvil o Božích pravdách, Božím působení, Boží 
blízkosti. Přišla otázka: „Vždyť je to jedna z cest, 
jeden názor dané věřící skupiny křesťanů. Jak si 
mám být jistý, že je to pravé učení?“ My nikdy 
sami Boha nepoznáme. Je třeba stále vytvářet 
prostor, aby se mohl nechat Bůh v nás poznat. 
Toužit po pravdě s velkým „P“. Po lásce s velkým 
„L“. Vždyť On dává tu milost poznání. Jeho láska 
nás miluje dříve, než my začneme milovat a 
sloužit. Než se jdeš ty sám modlit, už se v tobě 
Duch svatý modlí.  
     Vzpomeň si na moment, kdy jsi poprvé 
zakusil, že tě Bůh miluje, že je blízko jako přítel 
či táta, který zrovna sedí po tvém boku. Možná 
to bylo v tichu v kostele, možná při zpěvu písně, 
snad ve spolču, na horách, při setkání mládeže... 
Jsou to důležité momenty, na které se 
nezapomíná. 

     Bůh v nás chce žít doopravdy. Stvořil nás  
ke svému obrazu. Jsme vrcholem jeho stvoření. 
Proto nám dává křestní milost, ne jako rituál,  
ale jako základní podmínku pro plnohodnotný, 
svobodný život. Dobrý Bůh nás zve  
ke svobodnému vztahu. Jsem moc rád, že nás 
křest spojuje v jedno společenství bratří  
a sester. Každý je jiný, a to je dobře. Jinak  
by byla nuda. Kristus je uprostřed nás a tvoříme 
jedno tělo, to je církev. 
     Vždy se těším na každé setkání mládeže – 
setkání s vámi. To je živý organismus církve.  
To jsme my, Boží děti, kteří přicházíme, 
abychom se navzájem setkali s nebeským 
Otcem. Vždyť Ježíš praví: „Kdo vidí mě, vidí 
Otce.“ Proto je na každém setkání modlitba 
k Ježíši, jeho mše svatá. Na letošním diecézku 
prožijeme spolu s Kristem také jeho cestu 
s křížem. Nebude chybět osobní křestní vyznání 
- příležitost, abychom se znovu obnovili v Kristu. 
     Svět zapouští kořeny různě. Kdo, milí přátelé, 
zapustí kořeny v Kristu, má vždy jistotu dobré 
výživy, přináší plody, a ještě je na daného 
člověka krásný pohled. Sami víte, že není strom 
jako strom, není člověk jako člověk. Na některý 
se dívám rád, s někým jsem raději, s jiným ne. 
To nevadí, všichni jsme jedno Boží stvoření.  
     Co vás čeká na Středisku. Začátek měsíce 
března patří cetiletým. Kdo potřebuje dobít 
„baterky“, změnu, vypnout, neboj se a přijeď! 
V čase postního putování zvu všechny na noční 
bdění do Českého Těšína – děkanát Karviná. 
Konec měsíce bude patřit těm, kteří rádi žijí  
s hudbou, zpívají a chtějí poznat či prožít ještě 
něco více. Letos nás navštíví sekce pro mládež, 
která pro vás připravuje spolu s námi setkání  
v Madridu, oslavu Cyrila a Metoděje a příští rok 
(2012) celorepublikové setkání mládeže.  
Kde bude, ještě nevíme. Co takhle u nás 
v diecézi? To ještě nebylo, že!? Pomůžete? 
Nezapomeňte se co nejdříve přihlásit  
na Madrid. Vše je na našich webových 
stránkách. Vy, kteří jste byli v Kolíně, vydejte 
svědectví mladším a navzájem si pomozme 
pokrýt náklady. Prosíme také o příspěvek  
na organizaci. V prodeji máme placky, můžete 
darovat také sponzorský dar.  
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Ať vše, co konáme, není v uspěchanosti, ale je 
Boží chválou naplněnou vědomou skutečností, že 
to chceme, víme proč a radujeme se z toho. Bůh 
je fakt dobrý Otec! Jsem rád, že jsem se ve křtu 
stal Božím dítětem…spolu s vámi. Jsem také moc 
rád,  

že mohu být vaším otcem na cestě k nebeskému 
Otci. Pán vám žehnej, požehnaný vstup do doby 
postní! 
 

+ 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. 

    

PPPPŘIJEĎ KŘIJEĎ KŘIJEĎ KŘIJEĎ K    NÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKO    
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle v prostředí společenství 
mladých dobrovolníků (týmáků) 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! 

        

    

Týden modliteb za mládežTýden modliteb za mládežTýden modliteb za mládežTýden modliteb za mládež    
I letos se uskuteční Týden modliteb za mládež - v týdnu před květnou nedělí, na níž připadá 
oslava XXVI. Světového dne mládeže - 10. do 17. 4. 2011. Sekce pro mládež ČBK připravila 
podobně jako v loňském roce brožuru „Týden modliteb za mládež“. Obracíme se na vás 
s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden 
věnovali modlitbě za mládež. V brožuře najdete text z Písma, texty z poselství Benedikta XVI. 
k XXVI. světovému dni mládeže, podnět k zamyšlení a návrh osobního úkolu, a přímluvy  
na každý den tohoto týdne. Brožuru najdete na DCM nebo el. podobu zde: 
http://dcm.doo.cz/plakaty/dekanaty/TMM-11_final.pdf 

        

  



    http://dcm.doo.cz  
 

  Březen  2011 R o k   B i b l e 
 

 

CCCC    oooo        ssss        BBBB    iiii    bbbb    llll    íííí    ????    
 

  

 

 

                                                                                                                              

Boží slovo v postní době 
     
     Drazí čtenáři, vstoupili jsme letos  
do postní doby, a tak si jistě kladete 
společně se 
mnou otázku, 
jaké 
předsevzetí si 
tento rok 
zvolit. Máme 
jistě z čeho 
vybírat, 
počínajíc od almužny až po různé druhy 
odříkání. Velkým předsevzetím se může 
stát ale i třeba četba Božího slova, která má 
v životě křesťana velký význam a která nás 
v postní době provází. 
     Už v první neděli postní čteme 
v evangeliu z tohoto hlediska významný 
úryvek – pokušení Pána Ježíše na poušti. 
Vždyť délka postní doby a délka pobytu 
Ježíše na poušti čtyřicet dní je číselně 
totožná. Pojďme se nad tímto úryvkem 
krátce zamyslet. Ježíše na poušť vyvádí 
Duch svatý, který na něm spočinul nedávno 
při křtu v řece Jordánu. Evangelista Matouš 
nám také prozrazuje, proč je Ježíš veden 
zrovna na poušť. Je to proto, aby byl 
pokoušen od ďábla. Bylo potřeba, aby Boží 
syn napravil to, co izraelský lid během 
čtyřicetiletého putování na poušti 
nedokázal. Když se ale na náš úryvek 
podíváme trochu podrobněji, tak zjistíme, 
že Ježíš vítězí nad zlým duchem tím 
způsobem, že cituje úryvky z Písma 
svatého. 

Tyto úryvky jsou kupodivu zrovna z
místa, kde se píše o čtyřicetiletém putování 
vyvoleného národa na poušti, tedy z
knihy Mojžíšovy. Boží syn musel tak 
všechna zaváhání vyvoleného národa 
napravit. Ježíš vítězí nad zlým duchem tím 
způsobem, že cituje úr
svatého. Toto může být pa
nás během našeho prožívání postní doby. 
Vždyť Bible není obyčejná kniha, ale je to 
pramen Božího působení. Nachází se v ní 
ten samý Duch svatý, 
který Ježíše vedl a který 
s Ježíšem nad zlem 
zvítězil.  
 
     Ještě nejste 
rozhodnuti jaké 
předsevzetí si během 
postní doby dát? 
Možná jste právě teď 
dostali správný tip. Brát 
častěji do rukou Písmo a modlit se s
Pak se na nás jistě naplní i to, co čteme na 
konci úryvku o pokušení Ježíše na poušti. 
"V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé 
přistoupili a obsluhovali ho"
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ryvky jsou kupodivu zrovna z toho 
místa, kde se píše o čtyřicetiletém putování 
vyvoleného národa na poušti, tedy z Páté 
knihy Mojžíšovy. Boží syn musel tak 
všechna zaváhání vyvoleného národa 
napravit. Ježíš vítězí nad zlým duchem tím 
způsobem, že cituje úryvky z Písma 
svatého. Toto může být pak posilou i pro 

během našeho prožívání postní doby. 
Vždyť Bible není obyčejná kniha, ale je to 
pramen Božího působení. Nachází se v ní 
ten samý Duch svatý, 
který Ježíše vedl a který 

Ježíšem nad zlem 

Ještě nejste 
rozhodnuti jaké 
předsevzetí si během 
postní doby dát? 
Možná jste právě teď 
dostali správný tip. Brát 
častěji do rukou Písmo a modlit se s ním. 
Pak se na nás jistě naplní i to, co čteme na 
konci úryvku o pokušení Ježíše na poušti. 

íli ho ďábel opustil, a hle, andělé 
přistoupili a obsluhovali ho" (Mat 4,11). 

o. Marek K. 
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BŘEZEN 2011 

01.03.2011 1. čtení: Sir 35,1-15 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mk 10,28
02.03.2011  1. čtení: Sir 36,1-2a.5-6.13-19 Žalm: Zl 79 Evangelium:
03.03.2011 1. čtení: Sir 42,15-26 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mk 10,46
04.03.2011 1. čtení: Sir 44,1.9-13 Žalm: Žl 149 Evangelium: Mk 11,11
05.03.2011 1. čtení: Sir 51,17-28 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 11,27
06.03.2011 1. čtení: Dt 11,18.26-28 Žalm: Zl 31(30) 2. čteni: Rim 3,21
                               Evangelium: Mt 7,21-27 
07.03.2011 1. čtení: Tob 1,3;2,1a-8 Žalm: Zl 112 Evangelium: Mk 12,1
08.03.2011 1. čtení: Tob 2,9-14 Žalm: Zl 112 Evangelium: Mk 12,13
09.03.2011 1. čtení: Jl 2,12-18 Žalm: Zl 51 2. čteni: 2Kor 5,20-6,2
                               Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
10.03.2011 1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 9,22
11.03. 2011 1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 9,14
12.03.2011 1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm: Zl 86 Evangelium: Lk 5,27
13.03.2011 1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7 Žalm: Zl 51(50) 2. čteni: Rim
                               Evangelium: Mt 4,1-11 
14.03.2011 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Zl 19 Evangelium: Mt 25,31
15.03.2011 1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 6,7
16.03.2011 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 11,29
17.03.2011 1. čtení: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh Žalm: Zl 138 Evangelium:
18.03.2011  1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Zl 130 Evangelium: Mt 5,20
19.03.2011  1.čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm: Zl 89(88) 2.čteni:
                               Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a 
20.03.2011  1. čtení: Gn 12,1-4a Žalm: Zl 33(32) 2. čteni: 2Tim 1,8b
                               Evangelium: Mt 17,1-9 
21.03.2011  1. čtení: Dan 9,4b-10 Žalm: Zl 79 Evangelium: Lk 6,36
22.03.2011  1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 23,1
23.03.2011  1. cteni: Jer 18,18-20 Žalm: Zl 31 Evangelium: Mt 20,17
24.03.2011 1. cteni: Jer 17,5-10 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 16,19
25.03.2011  1. cteni: Iz 7,10-14 Žalm: Zl 40(39) 2. čteni: 2Tim 1,8b
                               Evangelium: Lk 1,26-38 
26.03.2011  1. cteni: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Zl 103 Evangelium: 
27.03.2011 1. cteni: Ex 17,3-7 Žalm: Zl 95(94) 2. čteni: Rim 5,1-2.5
                               Evangelium: Jan 4,5-42 
28.03.2011  1. cteni: 2Kral 5,1-15a Žalm: Zl 42 Evangelium: Lk 4,24
29.03.2011  1. cteni: Dan 3,25.34-43 Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 18,21
30.03.2011  1. cteni: Dt 4,1.5-9 Žalm: Zl 147 Evangelium: Mt 5,17
31.03.2011  1. cteni: er 7,23-28 Žalm: Zl 95 Evangelium: Lk 11,14
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áááá    řřřř 

Mk 10,28-31 
Evangelium: Mk 10,32-45 

Mk 10,46-52 
Mk 11,11-25 

Mk 11,27-33 
Rim 3,21-25a.28  

Mk 12,1-12 
Mk 12,13-17 

6,2  

Lk 9,22-25 
Mt 9,14-15 

Lk 5,27-32 
Rim 5,12-19  

Mt 25,31-46 
Mt 6,7-15 

Lk 11,29-32 
Evangelium: Mt 7,7-12 

Mt 5,20-26 
2.čteni: Rim 4,13.16-18.22  

2Tim 1,8b-10  

Lk 6,36-38                                                    
Mt 23,1-12 

Mt 20,17-28 
Lk 16,19-31 
2Tim 1,8b-10  

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
2.5-8  

4,24-30 
Mt 18,21-35 

Mt 5,17-19 
Lk 11,14-23 

www.katolik.cz 
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kkkk    nám nám nám nám HHHHovoří…ovoří…ovoří…ovoří… 
  

Sv. Terezie z Avily 
 

Drazí bratři a sestry! 
Při katechezích 
věnovaných církevním 
otcům a velkým 
středověkým postavám 
teologů a žen jsem 
poukázal také na 

několik světců a světic, 
kteří byli pro svou vynikající nauku prohlášeni za 
učitele církve. Dnes bych chtěl zahájit kratší řadu 
těchto setkání a doplnit prezentaci učitelů církve. 
A začnu světicí, která představuje jeden z vrcholů 
křesťanské spirituality všech dob: svatou Terezii  
z Avily. 
     Narodila se ve Španělsku, v Avile roku 1515  
a jmenovala se Terezie de Ahumada. Ve své 
autobiografii sama zmiňuje několik podrobností 
ze svého dětství. Narodila se „ctnostným  
a bohabojným rodičům“ v početné rodině, měla 
devět bratrů a tři sestry. Ještě jako holčička,  
když měla sotva 9 let, četla životopisy některých 
mučedníků, kteří v ní vzbudili touhu  
po mučednictví, takže se rozhodla utéci  
z domova, aby zemřela jako mučednice a vešla 
do nebe (srov. Život, 1,4); „chci vidět Boha“ - 
říkala maličká svým rodičům. Několik let poté, 
vypráví Terezie o své četbě v dětství a prohlásí, 
že objevila pravdu, kterou shrnula do dvou 
základních principů. Na jedné straně „fakt,  
že všechno, co patří tomuto světu, pomíjí“,  
na druhé straně, že pouze Bůh je „navždy, 
navždy, navždy“, téma, které se vrací v proslulé 
básni „Ničím se neznepokojuj, o nic se 
nestrachuj. Všechno pomíjí, ale Bůh se nemění. 
Trpělivost dosáhne všeho. Máš-li v srdci Boha, 
nic ti nechybí. Stačí pouze Bůh!“ Když jí  
ve dvanácti letech zemřela matka, prosí Pannu 
Marii, aby byla její matkou (srov. Život 1,7).  
     Ačkoli během dospívání ji četba profánních 
knih přivedla k roztržitostem světského života, 

její zkušenost žákyně u augustiniánských mnišek 
v klášteře Panny Marie, Matky božské milosti 
v Avile a častá četba duchovních knih, zejména 
klasiků františkánské spirituality, ji naučily 
usebranosti a modlitbě. Ve dvaceti letech 
vstupuje do karmelitánského kláštera od Vtě
také v Avile, a v řeholním životě přijímá jméno 
Terezie od Ježíše. O tři roky později onemocní 
natolik těžce, že ocitá čtyři dny v bezvědomí a je 
už pokládána za mrtvou (srov.
v zápase s vlastními nemocemi spatřuje světice 
boj se slabostmi a odporem vůči Božímu 
povolání: „Toužila jsem po životě 
jsem dobře cítila, že nežiji, nýbrž bojuji proti 
stínu smrti. A k tomu jsem neměla nikoho, 
kdo by mi život dal, ani jsem si jej nemohla vzít. 
Ten, kdo by mi mohl pomoci, měl dů
tak nečinil, neboť já Ho pak vždy opustila, 
přestože mne tolikrát volal.“ (
1543 Terezie ztratí své blízké. Umírá otec 
a všichni její bratři jeden po druhém emigrují 
do Ameriky. V postní době roku 1554 v jejích 39 
letech vrcholí její zápas proti vlastním slabostem. 
Nečekané setkání s výmluvnou sochou „Krista 
pokrytého ranami“ hluboce poznamenává její 
život (srov. Život 9). Světice, která v té době 
prožívá hluboké souznění s
Augustina, popisuje rozhodující den 
zkušenosti takto: „Zaplavil mne tak živý pocit 
Boží přítomnosti, že jsem nemohla vůbec 
pochybovat, že Bůh je ve mně a já v Něm“ (Život 
10,1). 
     Paralelně se svým niterným zráním začíná 
světice konkrétně rozvíjet myšlenku reformy 
karmelitánského řádu. Roku 1562 zakládá v Avile 
za podpory biskupa města, don Alvara de 
Mendozy, první reformovaný klášter a krátce 
poté dostává také svolení generálního 
představeného řádu, Jana Křtitele Rossiho
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kyně u augustiniánských mnišek 
v klášteře Panny Marie, Matky božské milosti  
v Avile a častá četba duchovních knih, zejména 
klasiků františkánské spirituality, ji naučily 
usebranosti a modlitbě. Ve dvaceti letech 
vstupuje do karmelitánského kláštera od Vtělení, 
také v Avile, a v řeholním životě přijímá jméno 
Terezie od Ježíše. O tři roky později onemocní 
natolik těžce, že ocitá čtyři dny v bezvědomí a je 
už pokládána za mrtvou (srov. Život 5,9). Také  
v zápase s vlastními nemocemi spatřuje světice 

abostmi a odporem vůči Božímu 
povolání: „Toužila jsem po životě – píše – neboť 
jsem dobře cítila, že nežiji, nýbrž bojuji proti 
stínu smrti. A k tomu jsem neměla nikoho,  
kdo by mi život dal, ani jsem si jej nemohla vzít. 
Ten, kdo by mi mohl pomoci, měl důvody, proč 
tak nečinil, neboť já Ho pak vždy opustila, 
přestože mne tolikrát volal.“ (Život 8,12). Roku 
1543 Terezie ztratí své blízké. Umírá otec  
a všichni její bratři jeden po druhém emigrují  
do Ameriky. V postní době roku 1554 v jejích 39 

lí její zápas proti vlastním slabostem. 
Nečekané setkání s výmluvnou sochou „Krista 
pokrytého ranami“ hluboce poznamenává její 

9). Světice, která v té době 
prožívá hluboké souznění s Vyznáními svatého 
Augustina, popisuje rozhodující den své mystické 
zkušenosti takto: „Zaplavil mne tak živý pocit 
Boží přítomnosti, že jsem nemohla vůbec 
pochybovat, že Bůh je ve mně a já v Něm“ (Život 

Paralelně se svým niterným zráním začíná 
světice konkrétně rozvíjet myšlenku reformy 

Roku 1562 zakládá v Avile 
za podpory biskupa města, don Alvara de 
Mendozy, první reformovaný klášter a krátce 
poté dostává také svolení generálního 
představeného řádu, Jana Křtitele Rossiho… 

(pokračování v příštím čísle) 
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O O O O     SSSS    I L VI L VI L VI L V    E SE SE SE S    T R U  VT R U  VT R U  VT R U  V    E  SE  SE  SE  S    T A R É  VT A R É  VT A R É  VT A R É  V
 

Ve čtvrtek 30. prosince kolem deseti hodin jsme 
se začali scházet na Středisku, abychom 
společně oslavili konec starého a příchod 
nového roku. Když jsem přijela, okamžitě na mě 
dýchla přátelská středisková atmosféra: někdo 
viděl můj stín za skleněnými dvěřmi a otevřel mi 
je, ostatní vzhlédli od kalča a s úsměvem mě 
pozdravili. :-) Takhle hezky to začalo. Bylo nás asi 
dvacet, někteří se k nám připojovali v průběhu 

celé akce 
(např. 

zapomněli, že 
to začíná už 
30. :-) ).  
Celé tři dny se 
nesly v duchu 

hlavního 
tématu „nebýt 

lapen do sítí“. Především do těch internetových. 
Pro navození „správné atmošky“ byly po 
středisku rozmístěny velké papíry připomínající 
facebookovou zeď a také naše profily, které 
jsme si vytvořili. Ale facebook to nebyl. Taková 
trošku parodie: VESBOOK. :-) Nechyběly ani 
„Události“. Tou první bylo odpoledne v 
tělocvičně, kde jsme hráli bojovku. Rozdělili jsme 
se na dvě skupiny, obránce a útočníky, vzájemně 
jsme se vybíjeli papírovými koulemi a bránili, 
nebo dobývali. Obránci měli jasné, že prohrají, 
otázkou času bylo, jak dlouho to vydrží. Pak si 
obě skupiny vyměnily role a poté jsme ještě hráli 
volejbal a fotbal. Po takovém živém odpoledni 
nám všem večeře moc chutnala. Večer nás 
navštívil Lukáš a povídal nám o svých 
zkušenostech, které zažil při své pětileté práci u 
„jednoho nejmenovaného mobilního 
operátora“. Hlavně tedy o nástrahách a fintách, 
kterými nás operátoři do svých sítí lákají. Bylo to 
moc zajímavé a mnozí z nás se dozvěděli něco, 
co dříve netušili. Potom jsme se pomodlili a šli 
spát. Páteční (silvestrovské) dopoledne vyplnila 
procházka. Tři z nás jsme se trošku zasekli ve 
vagónku a ostatní nám ujeli. Tak jsme měli 
soukromou procházku, šli jsme stejnou trasou 
jako ostatní, ale prodloužili jsme si ji o délku ces- 

ty autem. :-) Odpoledne jsme se ve skupinkách 
zamýšleli a povídali si o našem vztahu k 
internetu, času, který na něm strávíme
internetových přátelstvích. Mezitím jsme se 
také připravovali na hlavní událost 
Silvestrovský večer.  
     Každý se zapsal do několika skupin, které 
dohromady tvořily celý večerní program: 
příprava scénky, hry, dokonce i recitál, výroba 
přáníček pro náhodné kolemjdoucí... Nedílnou 
součástí tohoto nevšedního dne byla i mše 
svatá, ve které jsme Pánu Bohu poděkova
uplynulý rok. Po ní už atmosféra začínala být 
slavnostní: dopilovávali jsme večerní program 
a chystali slavnostní večeři. 
A pak už to začalo. Půlečka vaječného koňaku, 
výborné kuře s bramborami, cukroví, chipsy, 
tyčinky, kofola. Večerní program mod
týmáci Vašek a Honza, coby mladý perspektivní 
moderátor a stařík, který se k mikrofonu dostal 
úplně omylem, mezitím jsme také zahráli naše 
scénky a hry. Hrozně jsme se při tom všem 
nasmáli a bylo to moc fajn. Následoval projev 
prezidenta, který se 
opravdu 
podařil, 
a pak už 
jsme 
nasedli 
do aut a 
jeli do 
nějaké 
vesnice 
za 
Frýdkem. Vystoupali jsme na kopec. Byl krásný 
výhled na osvětlený Frýdek
začali těšit, jak krásně uvidíme ohňostroj. Sešli 
jsme trošku níž k místu, kde byl veliký dřevěný 
kříž, a pomodlili se desátek růžence. Na kopci 
byla rozhledna, na kterou jsme vylezli, 
abychom měli ještě hezčí výhled, a čekali na 
půlnoc. Já jsem mezitím odmaturovala. :
Napsala jsem totiž na svůj vesbookovský profil, 
že „letos maturuju“ a někdo se toho chytl se 
slovy „To letos jako ještě stihneš :
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T A R É  VT A R É  VT A R É  VT A R É  V    S IS IS IS I 
) Odpoledne jsme se ve skupinkách 

zamýšleli a povídali si o našem vztahu k 
ternetu, času, který na něm strávíme, nebo o 

internetových přátelstvích. Mezitím jsme se 
také připravovali na hlavní událost – 

Každý se zapsal do několika skupin, které 
dohromady tvořily celý večerní program: 
příprava scénky, hry, dokonce i recitál, výroba 
přáníček pro náhodné kolemjdoucí... Nedílnou 
součástí tohoto nevšedního dne byla i mše 
svatá, ve které jsme Pánu Bohu poděkovali za 
uplynulý rok. Po ní už atmosféra začínala být 
slavnostní: dopilovávali jsme večerní program 
a chystali slavnostní večeři.  
A pak už to začalo. Půlečka vaječného koňaku, 
výborné kuře s bramborami, cukroví, chipsy, 
tyčinky, kofola. Večerní program moderovali 
týmáci Vašek a Honza, coby mladý perspektivní 
moderátor a stařík, který se k mikrofonu dostal 
úplně omylem, mezitím jsme také zahráli naše 
scénky a hry. Hrozně jsme se při tom všem 
nasmáli a bylo to moc fajn. Následoval projev 
prezidenta, který se Vaškovi opravdu, ale 

Frýdkem. Vystoupali jsme na kopec. Byl krásný 
výhled na osvětlený Frýdek-Místek a my se 
začali těšit, jak krásně uvidíme ohňostroj. Sešli 

, kde byl veliký dřevěný 
kříž, a pomodlili se desátek růžence. Na kopci 
byla rozhledna, na kterou jsme vylezli, 
abychom měli ještě hezčí výhled, a čekali na 
půlnoc. Já jsem mezitím odmaturovala. :-) 
Napsala jsem totiž na svůj vesbookovský profil, 

maturuju“ a někdo se toho chytl se 
slovy „To letos jako ještě stihneš :-)?“  
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Tak jsem dostala čtyři otázky: čím dýchá 
kapr, do kdy je člověk dítětem (Do smrti! 
Přece dítětem Božím!), jaké „n“ se píše  
ve slově „nový rok“ a ve kterém roce přišli 
do Čech Cyril a Metoděj. A pak už začal 
ohňostroj. Přáli jsme si do nového roku  
a připili si svařákem. Cestou zpátky jsme 
váleli sudy, utíkali z kopce a koulovali se.  
Na Středisku jsme pak ještě hráli hry a poví- 

dali si. Po krátkém spánku a úklidu jsme šli 
na novoroční mši svatou a po obědě se 
rozloučili. Na cestu jsme dostali „net guide 
2011“ - průvodce internetem, abychom se v 
jeho sítích neztratili. Byla to opravdu 
suprová akce, zažili jsme hodně srandy a 
odjížděli domů nadšení. Fakt díky!!!
 

 

 

 

 

 

 

5. S5. S5. S5. S    T T T T ŘŘŘŘ    E D I SE D I SE D I SE D I S    KKKK    O VO VO VO V    Ý  P L E SÝ  P L E SÝ  P L E SÝ  P L E S
 

Do místa plesání jsem dorazil hodinu  
před začátkem a s dalšími pověřenými 
spolukolegy zaujal strategické místo 
blokující vstup nově příchozím. Než přišli 
první tancechtiví, byl čas vyměnit si zážitky  

a klípky a svléci se 
do košil. Taktéž 
jsem měl tu čest 
zavést účinkující 
taneční pár  
do skrytých míst, 
kde by měli 
soukromí. Čas 

plynul, 
návštěvníci 

přibývali, kasa se 
utěšeně plnila a já se snažil nelhat při 
odpovědích na otázky k volným místům.  
     Při prodeji vstupenek jsme byli tři, tudíž 
jsem mohl zaplativším nabízet jednu z pěti, 
navlas stejných, šaten a vysvětlovat, jak se 
dostanou do sálu. Rovněž byl i čas sledovat, 
co mají něžné polovičky tanečníků na sobě. 
Není divu, že pro plesy obzvlášť horují ženy, 
neboť mají jedinečnou šanci zazářit  
a pochlubit se šaty. Nepovšimnut nezůstal 
ani věk příchozích párů. Dle očekávání 
většinu tvořila mládež a mladé páry.  

Nechyběly však ani páry postarší a starší, 
až jsem u několika uvažoval, za jak dlouho 
by, v případě potřeby, přijela záchranka. 
     Ples započal a nápor na pokladnu se 
minimalizoval. Mí kolegové se vzdálili 
plesat a já převzal kontrolu nad 
přístupovými cestami, včetně šatny, 
v bláhové naději, že nadcházející hodiny 
využiji ke studiu. 
     Naivita mě vyfackala již po dvaceti 
minutách, kdy se na chodbu přišly 
vydýchat a ochladit jisté 
odešly, neměl jsem vyhráno, neboť přišla 
ke mně ta, které jsem nemohl odolat (čti 
půlka slivovice). Po nějaké chvíli přišel její 
partner Magister a mě začalo být jasné, 
že studiu dnes nebude přáno. Kapela, 
která šla 
velice dobře 
slyšet, se 
činila, parket 
praskal ve 
švech, jak 
jsem mohl 
vidět při 
mých zdravotních návštěvách baru, a 
kolem mého strážného místa defilovali 
uřícení, či nikotinuchtiví tanečníci. 
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dali si. Po krátkém spánku a úklidu jsme šli 
na novoroční mši svatou a po obědě se 
rozloučili. Na cestu jsme dostali „net guide 

průvodce internetem, abychom se v 
jeho sítích neztratili. Byla to opravdu 
suprová akce, zažili jsme hodně srandy a 
odjížděli domů nadšení. Fakt díky!!! 

mrjatko 
 

Ý  P L E SÝ  P L E SÝ  P L E SÝ  P L E S 
Nechyběly však ani páry postarší a starší, 
až jsem u několika uvažoval, za jak dlouho 

případě potřeby, přijela záchranka.  
Ples započal a nápor na pokladnu se 

Mí kolegové se vzdálili 
plesat a já převzal kontrolu nad 
přístupovými cestami, včetně šatny, 

bláhové naději, že nadcházející hodiny 

Naivita mě vyfackala již po dvaceti 
minutách, kdy se na chodbu přišly 
vydýchat a ochladit jisté dívčiny. Ani když 
odešly, neměl jsem vyhráno, neboť přišla 
ke mně ta, které jsem nemohl odolat (čti 
půlka slivovice). Po nějaké chvíli přišel její 
partner Magister a mě začalo být jasné,  
že studiu dnes nebude přáno. Kapela, 

mých zdravotních návštěvách baru, a 
kolem mého strážného místa defilovali 
uřícení, či nikotinuchtiví tanečníci.  
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 Jako každý rok jsem vyzval štěstěnu a 
koupil si čtyři lístky do tomboly. Potom jsem 
se známým, který měl okolo deseti lístků, 
sledoval výherce často s jediným lístkem  
a marně čekal na vylosování některého 
svého. Podivuhodné. Vývařovna se také či- 

nila a na nedostatek zájmu si nemohla 
stěžovat. Tradiční ozdobou byly scénky 
jak farníků, tak Týmu. Z
i letošní ročník vydařil a jistě si udělal 
dobrou reklamu i pro ročník následující.
 

  

 

 

 

 

V E V E V E V E ČČČČ    E R E R E R E R         M L A D Ý C HM L A D Ý C HM L A D Ý C HM L A D Ý C H 
 

 Nastal den „D“. D jako Devatenáctého 
první Dva tisíce jedenáct. První večer 
mladých v novém roce. Původně jsem měla 
jít do tanečních, 
ale dala jsem 
přednost večeru 
mladých. Kdo by 
odolal Večeru 
plných her, že? 
Bylo to poněkud 
příhodné téma, v tomto čase zkouškovém a 
pololetním. Mši sloužil ctihodný otec Kamil.  
     Ten den biskupství praskalo ve švech. Lidí 
bylo více než obvykle. Šikovní týmáci si pro 
nás připravili spoustu skvělých her. Celým 
večerem nás provázela hra s názvem Triko-
trek. Měli jsme splnit deset různých úkolů. 
Například „Zjisti od některého člověka, jak 
se řekne latinsky všemohoucí a získej jeho 
podpis“ nebo „Zjisti, kolik je dveří s klikou 
v prvním patře biskupství a zapiš si řešení“.  

Pouze tři aktivisti splnili všech deset úkolů. Z 
nich byl vylosován jeden šťastlivec, který za 
svou aktivitu dostal jedinečné triko DSM. My 
ostatní jsme neměli čas zabývat se 
tak „přízemními“ věcmi, jako je událost 
zaznamenaná na bronzové dlaždici, jež se
nachází na náměstí 
TGM pod 
letopočtem 
1894 (což byl 
jeden z dalších 
úkolů).  
Na programu dne 
byly také deskové hry 
nebo hra Zvířátka, někteří 
dokonce učili nazpaměť moc hezké citáty 
Matky Terezy. 
      
     Musím říct, že to byl můj nejlepší Večer plný
her (možná i proto, že byl první).
 

 
 

Příští – březnový - Večer mladých se uskuteční jak jinač než ve středu
v ostravském biskupství. Zavítá mezi nás mladý manželský pár, který absolvoval známou 
pěší pouť do Compostely. Začínáme jako obvykle v 18h mší sv., po níž je možnost 
rozhovoru s knězem. Přijít můžeš už od 17h posedět v našem „baru“ a popovídat si 
s kamarády, příp. poznat nové ☺.  
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nedostatek zájmu si nemohla 
stěžovat. Tradiční ozdobou byly scénky  
jak farníků, tak Týmu. Z mého pohledu se  
i letošní ročník vydařil a jistě si udělal 
dobrou reklamu i pro ročník následující. 

(čcš) 

 

Pouze tři aktivisti splnili všech deset úkolů. Z 
nich byl vylosován jeden šťastlivec, který za 
svou aktivitu dostal jedinečné triko DSM. My 
ostatní jsme neměli čas zabývat se  
tak „přízemními“ věcmi, jako je událost 
zaznamenaná na bronzové dlaždici, jež se 

byly také deskové hry 
nebo hra Zvířátka, někteří se 
dokonce učili nazpaměť moc hezké citáty 

Musím říct, že to byl můj nejlepší Večer plný 
her (možná i proto, že byl první). 

Agnes 

se uskuteční jak jinač než ve středu, a to 16. března  
ostravském biskupství. Zavítá mezi nás mladý manželský pár, který absolvoval známou  

18h mší sv., po níž je možnost 
našem „baru“ a popovídat si 
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4. – 6. března                 Stará Ves n/O. 
 

První březnový víkend bude věnován starším 19-ti let. 
Hledáš tu pravou stezku v životě, potřebuješ dobít 
baterky? Přijeď k nám na Středisko! Začátek je v pátek 
v 19h. Ukončení pak v neděli obědem. Přihlaš se na tel: 
558 669 413 nebo mailem: stara.ves@razdva.cz.  

 

 
 

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

Další setkání mají animátoři „jedničky“. Účastníci 
načerpali síly při duchovní obnově na Orlím hnízdě, 
nyní jsou plně připraveni cvičit své dovednosti  
a schopnosti animátora. Začátek je páteční večeří a 
konec nedělním obědem. 

   

 
 

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

Víkend provázaný hudbou netradičního ražení můžeš 
zažít poslední březnový víkend na DSM ve Staré Vsi n/O. 
Přihlaš se: 558 669 413 nebo stara.ves@razdva.cz. 
Začátkem je páteční podvečer a konec nedělní poledne. 

 

 
 

30.3. – 1.4. Biskupství, Stará Ves n/O. 
 

Na přelomu března a dubna bude naše biskupství 
hostit Sekci pro mládež ČBK. Zavítá mezi nás ředitel 
a jeho tým, ale také ředitelé a jejich 
spolupracovníci z jednotlivých A/DCM z celé ČR. 

   

 

   

!!! 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! 

• Soutěž PRACUJEME PRO MADRID už jen do konce března!!! (web DCM) 

• Připravme se duchovně na WYD v Madridu…madrid2011.signaly.cz/rubrika/duchovni-priprava 
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Humor je ochranou proti fanatismu 
      
     Humor je přirozenou ochranou proti všem druhům fanatismu. Proč totalitní režimy 
nesnášejí humor? Protože berou jako absolutní něco, co je pouze relativní, částečné. 
Humor ale to, co se zdá absolutní, relativizuje, a proto se i prostřednictvím vtipů lidé brání. 
A naopak, humor dělá dobrou službu i v náboženských principech – ukazuje, že jejich 
ideologický výklad není poslední, že je potřeba postoupit výš ke smyslu duchovnímu. 
 
 
ROZDÍL MEZI DOBRÝM A ŠPATNÝM HUMOREM 
 
Je ale rozdíl mezi dobrým a špatným humorem – špatný je destruktivní a to, o čem žertuje, 
vlastně ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu pochopení. Všude, kde jde o 
vážné problémy, se ale musí umět rozlišovat mezi tím, co má absolutní hodnotu, a tím, co 
se za absolutní neprávem vydává. Kdo to neumí rozlišit, ocitá se v nebezpečí, že jeho vtipy 
jsou nepodařené, nemístné. 
 
 

MÁ BŮH SMYSL PRO HUMOR? 
 
Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy a vidím všechna ta 
neuvěřitelná zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když něco 
takového vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný druh humoru. Rozhodně si 
nepředstavuji Hospodina jako veselého chlapíka, který bude společenství svatých bavit 
svými bonmoty. Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této 
zemi, aby se dal lépe vydržet.  
Představuji si, že na věčnosti bude namísto humoru radost. Taková ta velká, uchvacující 
radost, jakou zažijete v životě jen několikrát. Tato radost v sobě nenese nic humorného, 
protože vyvěrá z absolutně kladných skutečností, humor je naproti tomu většinou reakce 
na bídu tohoto světa. 
 

 
JÁRA CIMRMAN A HUMOR 
Troufám si říci, že řada filmů a her připsaných Čechovi z největších, Járovi da Cimrmanovi, 
naší zemi předala obrovský poklad sestávající z humoru a moudrosti. Humor dokáže tvořit 
a přijímat ten, kdo se nebere smrtelně vážně, kdo si dokáže od věcí udržet odstup. V tom 
je veliká moudrost, která člověku pomáhá vyrovnávat se s tím, co je těžké.  
 

(www.vira.cz) 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Přijde paní k psychiatrovi a povídá: 
  „Představte si, pane doktore, že když  
před někým řeknu ABRAKADABRA,  
tak zmizí...docebulee, doktore, kde jste?“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Víte, jak poznáte, že jste závislí na 
internetu? Když narazíte autem do svodidel, 
první, co hledáte, je tlačítko 'Zpět'! 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Známý divadelní kritik se před premiérou 
nového představení kvapně navečeřel  
v blízké restauraci, a tak si na konci druhého 
jednání párkrát hlasitě říhnul. Otočila se  
na něj jedna paní a povídá: „Vážený pane 
kritiku, mohl byste s vaší recenzí počkat,  
až budete sedět ve své kanceláři?“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Na Washingtonově univerzitě v St. Louis se 
jeden z lepších student
proč musí coby budoucí lék
náročnou zkoušku z fyziky. Během jedné 
přednášky, kde profesor vykládal obzvlášť 
náročnou látku, se ho student zeptal:
„Pane profesore, proč se musíme tohle 
učit?“ „Fyzika pomáhá zachraňovat životy!
„A jakpak, prosím vás?
ignoranty a neschopy z téhle fakulty!“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si:
  „Pane doktore, mně se v posledních dnech 
zdává, že jsem kůň.
to jenom sny!“ „To jo, jen
že mám každé ráno ožraný slamník
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 

 

 

 

VAGÓNEK 
měsíčník DCM Ostrava – Březen 2011 - ročník 

Uzávěrka příštího čísla je: 9. března 2011! Příspěvky zasílejte na: 
   

Redakce:  
Mgr. Kamil Strak, Mgr. Klement Rečlo, Ing. Petr 
Hrtús, Mgr. Katka Bohatá, Mgr. Katka Vláčilová, 
Mgr. Jan Ligocký, Bc. Václav Kučera 

   Grafika:

Vydává: 
   Diecézní centrum mládeže O-O diecéze, 
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 

Jazyk. úprava:

E-mail:    dcm@doo.cz Sazba

Foto:    Mgr. Katka Vláčilová Tisk:

    12 

   Vagónek 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Na Washingtonově univerzitě v St. Louis se 
jeden z lepších studentů trochu rozčiloval, 
proč musí coby budoucí lékař skládat 
náročnou zkoušku z fyziky. Během jedné 
přednášky, kde profesor vykládal obzvlášť 
náročnou látku, se ho student zeptal: 

ore, proč se musíme tohle 
Fyzika pomáhá zachraňovat životy!“ 

, prosím vás?“ „Pomáhá vyházet 
nty a neschopy z téhle fakulty!“ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: 
Pane doktore, mně se v posledních dnech 

“ „No a? Vždyť jsou  
o, jenomže mně vadí,  

že mám každé ráno ožraný slamník…“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

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