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

 

Milí mladí! 
 
Vstoupili jsme do času nových možností. Doba 
postní, to je možnost skrze půst, modlitbu  
a almužnu – dávání, blízkosti k Bohu, lidem, 
sami k sobě. Ne vždy se nám postit chce.  
Když procházíme plné obchody, vidíme spoustu 
dobrot…to teprve odolávejte. 
     Půst není jenom „něco si odříci“ od jídla. Půst 
potřebuje naše srdce. K tomu, abychom 
odstranili to, co nám brání, co nám zavází  
ve vztahu k Bohu, k lidem, k sobě samému. Půst 
nás vede ke kázni, k sebeovládání, k celistvosti 
člověka. Jsme tak více vnímaví k potřebám 
druhých, vnímaví k Božím věcem, k vděčnosti 
Pánu za všechno co nám dává, a má také 
léčebné a ochranné kvóty pro naše tělo. 
V průzkumu amerických lékařů bylo zjištěno  
na 70 tis. lidech, kteří se postili, že půst má  
na ně dobré účinky. Americký člověk, myslím  
i my, za rok příjme 2,5 kg různých barviv, 
chemických látek, které se ukládají v těle. Tělo 
to zvládne, ale jsou v těle. Při pravidelném půstu 
se tyto toxiny přirozeně vylučují močí ven.  
Toto už věděli přátele v době Hypokratově.  
Nevím jak vy, já stále objevují nově tajemství 
půstu a významu Kristova kříže. Údajně, význam 
českého slova křest je odvozen od slova kříž. 
Kříž, který je znakem spásy, kříž jako symbol 
našeho vyznání a putování. Jak v životě,  
tak  v situací na kříži, vidíme dvě strany mince. 
Ta první: prokletí na kříži, kdo visíš. Náš Pán 
umírá na potupném nástroji, na 
nejhorší, jaký v té době mohl být. 
Dnes bychom řekli – člověk 
s výbušninou na těle, který se 
chce odpálit. Ta druhá - 
cesta do nebe: 
Denně ber svůj kříž a 
následuj mě. Lidově se 
praví: „Koho Bůh miluje, toho 
křížkem navštěvuje.“ 
Ježíš nám prošlapal cestu, ukázal nám, jak ho 
máme následovat. Neboj, kříž se objímá 
s Ježíšem, on nám vždy pomůže nést ty naše 
kříže. Bůh na každého z nás nenaloží víc než 
snese. U paty kříže vidíme také pár lidí. Veliká 
událost Syna Božího v oběti za každého z nás, 
lidé však ve své slabosti zmizeli. 

U paty kříže jsou věřící. První věřící je Matka 
Maria. Příklad pravé modlitby, příklad jak se 
postit, příklad jak věci obětovat, příklad  
jak mlčet a mluvit v pravý čas. Drahá postava – 
Jan - ten, který sice všemu nerozuměl, ale jeho 
láska vše proměňovala a vysvětlovala. Všichni 
jsme v jeho zastoupení bratry a sestrami. V tom 
si vezměme vzor jak milovat a jak následovat.  
Nebojme se pokorně následovat výzvy Písma 
svatého. Následovat Pána podle poznání  
ve svém srdci. Život víry musí vždy kráčet skrze 
kříž. Život víry je vždy dobíjen, a to pramenem – 
vzkříšením našeho Pána. Víme, že za křížem 
Kristovým není prázdnota, ale je jeho vzkříšení. 
To vám přeji, ať dobře žijeme každičký den 
našeho pozemského života a jednou také života 
věčného.  
 
     A co nového na základně? Máme přihlášeno 
téměř 70 lidí do Madridu. Kdo váháte, 
neváhejte a přihlašte se co nejdříve, aby byla 
administrativa průběžná. První týden v dubnu 
budou na středisku partneráci. Potom nás čeká 
oslava Světového dne mládeže na diecézní 
úrovni, tzv. Biscap - naše diecézko. Váháš-li,  
tak se neboj! Pozvi své přátele a přijeďte  
na pouť mladých do Štramberku. Letos 
startujeme v pátek 8. dubna. Těš se na scénky, 
koncerty, divadlo, v sobotu pak na tématka, 
křížovou cestu, pokec, hru a nebude chybět mše 
svatá s naším o.biskupem! Máš možnost slavit 
svátost smíření, tak toho využij.  
Prosím, abyste nezapomněli pomoci  
při oslavách velikonočních svátků ve svých 
farnostech. Zpěvem, modlitbou, úklidem, 
službou u Božího hrobu, apod. Nezapomínejme, 
že máme každý podíl na společné liturgii. Není 
to záležitost pouze faráře. Chceš-li oslavit 
tridium na středisku, máš také tuto možnost. 
Konec měsíce patří finišujícím animátorům II. 
     Tak díky za vás! Nosím vás ve svých 
modlitbách, žehnám ze střediska a vyprošuji, 
abyste co nejlépe poznávali našeho Pána, jeho 
společenství církve a následovali příklad Panny 
Marie. Máte-li nějaké spolčo, rádi k vám 
přijedeme na setkání, modlitbu, tématko apod… 

 
+ o.Kamilos 
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!!!!!!!!!!!!    SCHOLA NA VESCHOLA NA VESCHOLA NA VESCHOLA NA VEČERČERČERČERUUUU    MLADÝCHMLADÝCHMLADÝCHMLADÝCH    !!!!!!!!!!!!    
Hledáme scholu, která by doprovázela mši sv. v rámci Večera mladých! Mše  
sv. probíhá vždy v kapli ostravského biskupství od 18h a je živě přenášená  
TV Noe…takže mimo službu a duchovní načerpání je to malinká příležitost  
ke „zviditelnění“ ☺ Schola = skupina mladých odvážných hudebníků a zpěváků. Pokud 
máte zájem, přihlaste se na dcm@doo.cz! Součástí služby je doprovod zpěvem a hrou 
na hudební nástroje po čas celé mše sv., zpěv žalmu a ordinária. 

    

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 
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Zamyšlení nad sv. křtem 
     
     Drazí přátelé, jistě jste si všimli, že se 
tento rok v naši církvi častěji hovoří  
o svatém křtu. Je to proto, že v roce 2013 si 

budeme 
připomínat 

1150 let  
od příchodu 
Cyrila  
a Metoděje 
na Velkou 

Moravu. 
V rámci 

přípravy na toto jubileum je pak tento rok 
věnovaný pro zamyšlení nad svatým křtem. 
Během celého liturgického roku není  
pro toto téma významnějšího dne,  
než Velikonoční Vigilie, kterou budeme 
tento měsíc slavit. V některých farnostech 
budou této noci pokřtěni katechumeni, 
kteří se na tuto událost dlouho 
připravovali. My ostatní pak budeme 
obnovovat své křestní závazky. Pojďme se 
tedy společně nad svatým křtem trochu 
zamyslet. 
Při Velikonoční Vigílii čteme celou řadu 
starozákonních čtení, kterých může být 
dokonce až sedm. Z novozákonních čtení se 
čte pouze jedno a to z listu svatého 
apoštola Pavla Římanům (Řm 6,3-11). 
V celém Písmu svatém bychom těžko 
hledali významnější text o svatém křtu  
než je právě tento. V čem je tento úryvek 
tak vyjímečný? Svatý Pavel se v něm snaží 
vysvětlit římským křesťanům význam 
svatého křtu. 

Sami uznáte, jakým úžasným způsobem  
to dokázal. 
«My všichni, kteří jsme byli křtem 
ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím 
křtem ponořeni do jeho smrti. Tím 
křestním ponořením do jeho smrti byli 
jsme  spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus 
byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou,  
tak i my teď musíme žít novým životem» 
(Řm 6,3-4).  
     Svatý Pavel ukazuje na velkou souvislost 
mezi Ježíšovou smrtí a svatým křtem.  
Jako Ježíš přijetím našich hříchů i slabostí 
sestupuje do hrobu, tak i věřící sestupuje 
do křestního pramene, kde odkládá 
starého člověka a umírá hříchu. Jako Ježíš 
vychází z hrobu s novou a oslavenou 
lidskou přirozeností, tak i křesťan vystupuje 
z křestní vody jako nový člověk k novému 
životu. Jistě sami v sobě cítíte tak jako já,  
že svatý křest je pro náš život zásadní 
proměna. Jsme díky němu navždy spojeni 
s osobou Ježíše 
Krista. Toto 

spojení 
s Božím synem 
nám pak 
otvírá nový 
život. Už 
nejsme sami a opuštěni, 
ale všechny naše životní události získávají 
smysl. Ať jsou to naše veselí a radosti,  
ať jsou to naše nemoci a slabosti. Všechno 
to prožíváme společně s Kristem. Vstoupili 
jsme skrze křest na cestu nového života. 
 

o. Marek K. 
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DUBEN 2011 
 

01.04.2011 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34 
02.04.2011  1. čtení: Oz 6,1-6 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 18,9-14 
03.04.2011 1. čtení: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Žalm: Zl 23(22) 2. čteni: Ef 5,8-14  
                                Evangelium: Jan 9,1-41 
04.04.2011 1. čtení: Iz 65,17-21 Žalm: Žl 30 Evangelium: Jan 4,43-54 
05.04.2011 1. čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16 
06.04.2011 1. čtení: Iz 49,8-15 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 5,17-30 
07.04.2011 1. čtení: Ex 32,7-14 Žalm: Zl 106 Evangelium: Jan 5,31-47 
08.04.2011 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30 
09.04.2011 1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Zl 7 Evangelium: Jan 7,40-53 
10.04.2011 1. čtení: Ez 37,12-14 Žalm: Zl 130(129) 2. čteni: Rim 8,8-11  
                                Evangelium: Jan 11,1-45 
11.04. 2011 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Žalm: Zl 23 Evangelium:Jan 8,1-11 
12.04.2011 1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Zl 102 Evangelium: Jan 8,21-30 
13.04.2011 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42 
14.04.2011 1. čtení: Gn 17,3-9 Žalm: Zl 105 Evangelium: Jan 8,51-59 
15.04.2011 1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Zl 18 Evangelium: Jan 10,31-42 
16.04.2011 1. čtení: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56 
17.04.2011 1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Zl 22(21) 2. čteni: Flp 2,6-11  
                                Evangelium: Mt 26,14-27,66 
18.04.2011  1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Zl 27 Evangelium: an 12,1-11 
19.04.2011  1.čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Zl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 
20.04.2011  1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 26,14-25 
21.04.2011  1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Zl 116(115) 2. čteni: 1Kor 11,23-26  
                                Evangelium: Jan 13,1-15                                                     
22.04.2011  1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Zl 31(30) 2. čteni: Zd 4,14-16;5,7-9  
                                Evangelium: Jan 18,1-19,42 
23.04.2011  1. cteni: Sk 13,46-49 Žalm: Zl 96(95) Evangelium: Jan 10,11-16 
24.04.2011 1. cteni: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Zl 118(117) 2. čteni: Kol 3,1-4  
                                Evangelium: Jan 20,1-9 
25.04.2011  1. cteni: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Zl 16 Evangelium: Mt 28,8-15 
26.04.2011  1. cteni: Sk 2,36-41 Žalm: Zl 33 Evangelium: Jan 20,11-18 
27.04.2011 1. cteni: Sk 3,1-10 Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 24,13-35 
28.04.2011  1. cteni: Sk 3,11-26 Žalm: Zl 8 Evangelium: Lk 24,35-48 
29.04.2011  1. cteni: Sk 4,1-12 Žalm: Zl 118 Evangelium: Jan 21,1-14 
30.04.2011  1. cteni: Sk 4,13-21 Žalm: Zl 118 Evangelium: Mk 16,9-15 

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

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

Sv. Terezie z Avily 
 

(pokračování z minula) 
V následujících letech 
pokračuje v zakládání 
nových karmelů, celkem 
sedmnácti. Zásadní je 
pak setkání se svatým 
Janem od Kříže, s nímž 
roku 1568 zakládá  

v Duruelo nedaleko Avily první konvent bosých 
karmelitánů. Roku 1580 dosahuje toho, že je  
v Římě zřízena autonomní provincie pro její 
reformované karmelitány, což je počátek 
řeholního řádu bosých karmelitánů. Terezie končí 
svůj pozemský život uprostřed plné aktivity  
a roku 1582 po založení karmelu v Burgosu 
během zpáteční cesty do Avily v noci 15. října  
v Alba de Tormes umírá s těmito dvěmi větami 
na rtech: „Umírám nakonec jako dcera církve“  
a „Už nadešla, můj Ženichu, chvíle, kdy se 
uvidíme“. Život prožila ve Španělsku, ale strávila 
jej pro církev. Blahořečil ji papež Pavel V. roku 
1614 a kanonizoval Řehoř XV. roku 1622.  
Za „Učitelku církve“ ji prohlásil Boží služebník 
Pavel VI. roku 1970. 
     Terezie od Ježíše neprošla akademickou 
formací, ale vždycky si cenila učení teologů, 
literátů a duchovních mistrů. Jako spisovatelka se 
vždycky držela toho, co osobně prožila nebo 
pozorovala na zkušenostech druhých 
(srov. Úvod k Cestě k dokonalosti), vycházela 
tedy ze zkušenosti. Terezie se duchovně přátelila 
s mnoha svatými, zejména se svatým Janem  
od Kříže. Zároveň se sytila četbou církevních 
otců: svatého Jeronýma, svatého Řehoře 
Velikého a svatého Augustina. Z jejích největších 
děl je třeba především zmínit její autobiografii, 
nazvanou Vlastní životopis, který nazývá Knihou 
Pánových milosrdenství. Sepsána byla na karmelu 
v Avile roku 1565 a podává životní a duchovní 
cestu proto, aby – jak sama Terezie píše – 
podrobila svou duši rozlišování „duchovního mis- 

tra“, svatého Jana z Avily. Účelem je poukázat  
na přítomnost a působení milosrdného Boha  
ve vlastním životě a proto je ve spise často 
podáván dialog modlitby k Pánu. Je to působivá 
četba,protože světice nejenom vypráví, ale znovu 
prožívá hlubokou zkušenost svého vztahu  
s Bohem. Roku 1566 napsala Terezie Cestu  
k dokonalosti, kterou nazvala Pokyny a rady,  
jež Terezie z Avily dává svým řeholním 
spolusestrám. Adresátkami je dvanáct novicek  
z karmelu svatého Josefa v Avile. Terezie jim 
nabízí intenzivní životní program 
kontemplativního života ve službách církvi,  
jehož základem jsou evangelní ctnosti  
a modlitba. Mezi nejcennější pasáže patří 
komentář k modlitbě Otče náš, jež je vzorem 
modlitby. Nejznámějším mystickým dílem svaté 
Terezie je Hrad v nitru napsaným roku 1577  
v plné zralosti. Jde o jakýsi výklad cesty vlastního 
duchovního života a zároveň kodifikace možného 
průběhu křesťanského života směrem k plnosti  
a svatosti působením Ducha svatého. Terezie 
užívá obrazu hradu se sedmi komnatami,  
který představuje niternost člověka, a zároveň 
bource morušového, který se stává motýlem, aby 
vyjádřila přechod od přirozeného  
k nadpřirozenému. Světici inspiruje Písmo svaté, 
zejména Píseň písní a její ústřední symbol „dvou 
snoubenců“, který ji v sedmé komnatě umožňuje 
popsat vrchol křesťanského života v jeho čtyřech 
aspektech: trinitárním, kristologickém, 
antropologickém a církevním. Svému působení 
zakladatelky reformovaných karmelů věnuje 
Terezie Knihu o zakládání napsanou v letech 
1573 až 1582, kde mluví o životě rodící se řeholní 
skupiny. Stejně jako v autobiografii je vyprávění 
zaměřeno především na vykreslení Božího 
působení v dílech zakládání nových klášterů. 
     Světice dále zdůrazňuje důležitost modlitby; 
modlitba – říká - je „přátelský rozhovor s Tím,  
o kom víme, že nás miluje“ (Život 8,5).  
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Sv. Terezie z Avily 
 

Myšlenka svaté Terezie je v souladu s definicí 
teologální lásky, kterou podává svatý Tomáš 
Akvinský jako „amicitia quaedam hominis  
ad Deum“, tedy určitý druh přátelství člověka  
s Bohem, který své přátelství nabídl člověku jako 
první; iniciativa vychází od Boha (srov. Summa 
Theologie II-II, 23,1). Modlitba je život a rozvíjí se 
postupně a zároveň s růstem 
křesťanského života: 
začíná modlitbou 
mluvenou, potom 
přechází do nitra  
v meditaci  a usebrání, 
až dochází ke sjednocení 
z lásky s Kristem a  
s Nejsvětější Trojicí. Přitom 
samozřejmě nejde o rozvoj,  
ve kterém vystoupení na jeden stupeň znamená 
opuštění předcházejícího typu modlitby, ale spíše 
o postupné prohlubování vztahu s Bohem,  
který proniká celý život. Spíše než pedagogii 
modlitby podává Terezie její opravdovou 
„mystagogii“. Čtenáře svých děl učí modlitbě tak, 
že se modlí spolu s ním; často totiž přerušuje své 
vyprávění nebo výklad a přechází do modlitby. 
     Dalším tématem drahým této světici je 
ústřední postavení Kristova lidství. Pro Terezii je 
totiž křesťanský život osobním vztahem k Ježíši, 
který vrcholí ve sjednocení s Ním skrze milost, 
lásku a napodobení. Odtud plyne důležitost, 
kterou přikládá rozjímání o Utrpení a eucharistii, 
jakož i o přítomnosti Krista v církvi, jež je pro 
každého věřícího jádrem liturgie. Svatá Terezie 
žije bezpodmínečnou láskou k církvi. Projevuje 
živý „sensus ecclesiae“ uprostřed rozdělení  
a konfliktů v církvi svojí doby. Reformuje 
karmelitánský řád s úmyslem lépe sloužit a lépe 
hájit „svatou katolickou církev římskou“ a je 
ochotna dát za ni svůj život (srov.Život 33,5). 

Dalším podstatným aspektem tereziánské nauky, 
na který bych rád poukázal, je dovršení jako 
očekávání celého křesťanského života a jeho 
konečný cíl. Světice má velmi jasnou představu 
Kristovy „plnosti“, ke které má křesťan dospět. 
Na závěrHradu v nitru popisuje Terezie  
v poslední „komnatě“ tuto plnost uskutečněnou 
přebýváním Trojice, sjednocením s Kristem skrze 
tajemství jeho lidství. 
     Drazí bratři a sestry, svatá Terezie od Ježíše je 
opravdová učitelka křesťanského života pro věřící 
všech dob. V naší společnosti, často chudé  
na duchovní hodnoty, nás svatá Terezie učí být 
neúnavnými svědky Boha, Jeho přítomnosti  
a Jeho působení, učí nás skutečně pociťovat žízeň 
po Bohu, která existuje v našem srdci, touhu 
vidět Boha, hledat Boha, rozmlouvat s Ním a být 
Jeho přáteli. Toto přátelství je pro nás všechny 
nezbytné a musíme jej hledat den za dnem 
znovu. Kéž nás příklad této hluboce 
kontemplativní a úspěšně činorodé světice také 
vede k tomu, abychom 
každý den věnovali 
náležitý čas modlitbě, 
otevřenosti k Bohu, 
cestě hledání Boha, 
abychom jej uviděli, 
abychom nalezli 
jeho přátelství 
a tím pravý život. 
Mnozí z nás by totiž 
měli říci „nežiji, skutečně nežiji, protože nežiji 
podstatu vlastního života“. Čas modlitby  
proto není časem ztraceným, nýbrž časem,  
ve kterém se otevírá cesta života, na níž si 
osvojujeme od Boha vroucí lásku k Němu, k Jeho 
církvi a konkrétní lásku k našim bratřím. 
 

(papež Benedikt XVI.) 
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P O P O P O P O U ŤU ŤU ŤU Ť        D D D D ŮŮŮŮ    VVVV    ĚĚĚĚ    R Y  D O  T A I Z ÉR Y  D O  T A I Z ÉR Y  D O  T A I Z ÉR Y  D O  T A I Z É 
 

Má pouť do Taize začala v říjnu, na " večeru 
mladých" jsem si všiml plakátku o konání pouti. 
Vnuknutím Ducha Svatého jsem pocítil radost 
jet. Bez rozmýšlení a uváh co bude za tři měsíce 
jsem se přihlásil věděl jsem že mě Pán Ježíš 
pomůže pokud mě chce na pouti důvěry.  
Na cestu jsem se vydal sám bez kamarádu,  
ale s plným autobusem sester a bratů které jsem 
neznal, ale poznal. Proto nemějte strach přihlásit 
se pokud máte touhu jet i když jste sami. 
Nebudete litovat, teď za to děkuji.  
Oáza klidu a pokoje, měl jsem čas všechno 
probrat, zastavit se v úspěcháné době a mít čas 
na svůj vztah k Bohu. Ještě teď čerpu z pouti, 
pořád je ve mě radost. Nemějte strach z toho 
pokud neumíte žádný světový jazyk, všechno se  

překládá což je fajn a jsou i české skupinky,  
to jsem zjistil pozdě.A mě se podařilo dostat  
do mezinárodní bez toho abych uměl anglicky 
ale Pán mě poslal dva překladatele ( Mirka  
a Moniku )  do skupinky a vše se povedlo. Jazyk 
není to nejdůležitější a nenechte se jeho 
neznalostí odradit, není to nejdůležitější, 
co potřebujete. 
     Úžasné nekomerční místo, nenajdete tam 
žádné restaurace, obchod je celkem daleko,  
ale všechno potřebné májí bratři zajištěno.  
To mě překvapilo příjemně, není to jako 
většina poutních míst. Nebojte se vyrazit  
do Taize na pouť a navíc za ty peníze ☺. 
 

Vašek 

  

 

   

A N I M Á T O A N I M Á T O A N I M Á T O A N I M Á T O Ř I Ř I Ř I Ř I         I.I.I.I. 

  

V nedávné době jsme my, animátoři 
začátečníci, zažili svou první společnou 
duchovní obnovu. Víkend plný nových 
poznání,ticha, ale i společného sdílení, jsme 
strávili na Orlím hnízdě ve Pstruží spolu s 
týmáky a otcem Josefem Motykou ze 
Stěbořic. V pátek jsme se po dlouhé době 
spolu všichni přivítali, trochu poklábosili  
o novinkách a pomalu se připravovali  
na nastávající ticho a setkání s Ježíšem.  
Aby jsme si duchovní obnovu mohli užít na- 

plno, odevzdali jsme při večerní modlitbě 
své mobily.  V sobotu jsme prožili pár 
katechezí, křížovou cestu, trošku netradiční 
mši svatou, svědectví manželského páru  
a večer jsme zakončili celonoční adorací. 
Myslím si, že  všem chvíle ztišení byla pouze 
přínosem. Opět jsme se vytrhli z všedního 
stereotypu, mohli být zase chvíli se svými 
přáteli a hlavně být blíže Bohu. Mně osobně 
se víkend moc líbil:-) 

animátor 
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A N I M Á T O A N I M Á T O A N I M Á T O A N I M Á T O ŘŘŘŘ    I I I I     IIIII.I.I.I.    
 

Orlí hnízdo… Pěkná moderně zařízená 
chaloupka, patřící salesiánům. Chaloupka 
v čisté přírodě Beskyd, s výhledem na 
Pstruží, Frýdlant nad Ostravicí a Lysou Horu. 
V pátek se nás u večeře sešlo bohužel jen 7 
animátorů.  
    Na chatě nás přivítala Katka s Kačou a 2 
kuchaři (Sob a Martin), kteří nám (mimo 
jiné) po celé 3 dny znamenitě vařili. Po 
večeři jsme se učili vnímat ticho v přírodě. 
Vnímat a nezabývat se přemýšlením ani 
souzením. Byla to zajímavá aktivita, kdy 
jsme si mohli uvědomit, že náš úsudek není 
vždy objektivní. Někdy není vůbec důležitý. 
    Sobota byla nejdůležitějším dnem celé 
obnovy. Pár lidí ráno přijelo, pár lidí večer 
odjelo. Při snídani dorazil o. Vít Řehulka, 
který nás duchovně doprovázel. Připravil si 
pro nás 3 katecheze, které nás vedly 
k přemýšlení o své víře v Boha a vztahu 
k Němu. Vysvětlil nám taky pár problémů 
komunikace. 

Ukázal nám hodnotu radosti. Celé 2 dny 
nám byl k dispozici k duchovním 
rozhovorům či ke svátosti smíření. Modlil 
se s námi, smál se s námi a vedl nás blíž ke 
Kristu.  
    Nebylo by to však úplné, kdybychom se 
nezotavili taky na těle. Chlapci prací se 
dřevem a dívky výšlapem na Ondřejník. 
Také o jídlo nebyla nouze – kuchaři svou 
pozornou péči o naše žaludky (a oči) 
završili opravdovou třešničkou na dortu – 
v sobotu večer po mši svaté nám vystrojili 
velkolepou hostinu – „agapé“. 
    Myslím si, že i když jsme obnovu 
neprožili v úplném tichu, k určitému ztišení 
každý z nás došel ve svém srdci skrze mši 
svatou, adoraci a modlitbu.  
    Všem, kteří se podíleli na organizaci této 
„předpostní“ duchovní obnovy, patří velké 
DÍKY. 
 

Anežka 
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1. – 3. dubna                 Stará Ves n/O. 
 

Čtvrté víkendové setkání čeká na počátku dubna 
frekventanty školy partnerství, jako vždy na faře ve Staré 
Vsi n/O. Těšit se mohou opět na zajímavý program  
a zajímavé hosty. Začátek je v pátek v 19h. Ukončení  
pak v neděli obědem. 

 

 
 

21. - 24. dubna         Stará Ves n/O. 
 

Přijeď do Staré Vsi prožít „svatý týden“ v partě fajn 
mladých lidí! Přihlásit se můžeš na: 558 669 413 
nebo stara.ves@razdva.cz. Začátkem je mše sv.  
na Zelený čtvrtek v 18h, konec pak v poledne  
v neděli Zmrtvýchvstání. 

   

 
 

27. dubna                 Biskupství Ostrava 
 

Dubnový Večer mladých bude patřit ostravsko-opavské 
diecézi, která letos slaví 25 let od svého vzniku. Přijde 
mezi nás o.biskup František V. Lobkowicz! Začínáme 
klasicky mší sv. v 18h v kapli. Program následuje v sále. 

 

 
 

29.4. – 1.5.                Stará Ves n/O. 
 

Na přelomu dubna a května mají své předposlední 
setkání animátoři „dvojky“. Setkání začíná jako 
vždy páteční večeří v 19h a končit bude v neděli 
poledním obědem. 

   

 

   

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

!!! Sleva nových triček(280Kč/230Kč) a vest(380Kč/330Kč) s logem DCM&AI!!! 
 

Členy sdružení ANIMA IUVENTUTIS prosíme o zaplacení členského příspěvku na rok 
2011!!! Učiňte tak co nejdříve!!! 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 ☺☺☺☺ 
Přihlas se nejpozději do konce dubna!!! 

• 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! 

• Připravme se duchovně na WYD v Madridu…madrid2011.signaly.cz/rubrika/duchovni-priprava 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Pane, jak to, že máte na jazyku tolik 
třísek?“ „No, víte, pane doktore, když mně 
se rozlila na podlahu litrovka rumu.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

„Jak je to možné, moje drahá, že mi schází  
u kabátu tři knoflíky?“ „To nevím, ale pokud 
se pamatuji, tak už tam nebyly, když jsme se 
brali.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Ve Skotsku proti sobě válčí dva hrady.  
Z jednoho vyletí dělová koule a na druhém 
urazí kus hradeb. Z druhého hradu vyletí 
dělová koule a z prvního urazí věžičku.  
Tak po sobe střílejí už dva dny, když v tom 
najednou z ničeho nic - ticho. Že by mír?  
Z jednoho hradu vystrčí trubač hlavu  
a zahuláká: „Hola, hola, proč nestřílíte?“ 
I na druhé straně vykoukne trubač: 
„Nemůžem, koule je u vás!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Taxikář veze domů dvě postarší nóbl dámy  
z nějakého večírku. Dámy si povídají v taxíku 
asi v tomto duchu: „Viděla jste toho mladíka 
v zeleném saku, jak jedl dezert vidličkou  
na saláty...“ „No a viděla jste ten nemožný 
pár, co on šel do dveří první?“ „A tu 
nemožnou blondýnu, co pila k rybě červené 
víno?“ Taxikář je chvíli poslouchá  
a pak pronese: „Dámy, a nevadí vám,  
že k vám sedím zády?“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka 
se ptá: „Děti, a kdopak ví, kolik je 1+2?“ 
Nikdo nic neříká. „Nemusíte se stydět 
přihlásit.“ ... „Opravdu nikdo neví?“ Přihlásí 
se malá holčička: „Já nevím, kolik je 1+2,  
ale vím, že je to určitě stejně jako 2+1, 
jelikož sčítání jest na tělese reálných čísel 
komutativní.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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