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Milí mladí! 
 
Na přelomu dubna a května, kdy na horách 
doznívá poslední sníh, vyjel kaplan o.Klemo na 
ski Alpy na Slovensko rozloučit se se sněhem. 
Venku nám rozkvetly třešně, švestky a já píší 
tyto řádky. Po chladnějších dubnových dnech k 
nám přichází měsíc květen. Už samotný vjezd do 
Jeruzaléma, který jsme slavili na Květnou neděli, 
nám připomněl, že příroda začíná kvést… tím, co 
rozkvetlo, jsme přivítali našeho Krále – Ježíše 
Krista.  
     Síla, základ a prožitek svatého týdne jsou pro 
křesťana pramenem života celého roku. Letošní 
putování 
dobou 
postní nám 
stavělo 
před oči 
náš vlastní 
křest. 
Křtem jsme 
se stali 
Kristovými přáteli, stali jsme se bratry a sestrami 
jeden pro druhého, stali jsme se společenstvím 
živého putujícího Božího lidu, který touží žít 
v rozhodnutích, jak učí náš Pán. Je to nádhera, 
že mám přátele Boží!  
     Kámoš je fajn, ale být bratrem či sestrou je 
trochu více. Takoví přátelé se za mě modlí, 
povzbuzují mě ve víře, není jim jedno, když 
přítel Boží prožívá nějaké těžkosti. Toto všechno 
a ba ještě více, nám nabízí prožitek tridia, kdy 
vidíme lásku Boha k nám a my sami 
obnovujeme při liturgii svůj křest a říkáme jasné 
„ano“. „Ano Ježíši, chci s Tebou žít, chci tě 

následovat, chci o tobě vydávat svědectví 

druhým.“ 
 
     Víme, že během 50 dnů po zmrtvýchvstání 
učedníci nebyli ničeho schopni. Neměli tu 
správnou výbavu. Rozkvetli až po přejetí Ducha 
svatého. Po celý květen budeme prožívat radost 
z textů Skutků apoštolských, které hovoří o tom, 
jak se šířila víra ve vzkříšení.  

Sami sebe budeme 
utvrzovat a růst ve víře, 
abychom byli schopni 
následovat. Nesmíme 
také zapomenout na 
Marii. Osoba pokorná, 
prostá, ale u důležitých, 
věci vždy přítomná. Stojí u 
paty kříže, kdy ji Ježíš 
odevzdává celé lidstvo. 
Stojí u hrobu, do něhož pohřbívá svého syna. 
Také je svědkem událostí po zmrtvýchvstání, 
kde její srdce jistě dobře a rychle pochopilo, co 
se stalo. Také je přítomná ve společenství 
apoštolů při očekávání Ducha svatého.  V této 
chvílí se rodí církev. My jsme pokračovateli a 
svědky těchto události.  
Prosím nebuďme jenom historickými mluvčími 
toho, co se stalo, ale opravdovými Božími lidmi. 
Těmi, kteří věří, žijí a hlásají o Ježíši 
zmrtvýchvstalém. Kéž vám radost z Kristova 
vzkříšení vaše srdce a životy promění. 
 
     Díky všem animátorům, pomocníkům za 
modlitby, organizaci při oslavě světových dnů 
mládeže na diecézku ve Štramberku. Bylo mi 
s vámi moc fajn a věřím, že se každý z nás setkal 
s Ježíšem a živou církvi. Na první květnový 
víkend jsme připravili další cyklo pouť. Do cíle 
doběhne škola partnerství, animátoři se sejdou 
na svá předposlední setkání a závěr měsíce 
bude patřit setkání animátorů III+ IV.  

 
     Držím palce při 
zkouškách a písemných 
pracích a také přijímaček 
na školy. Ať vám Pán 
žehná a ať se daří 
budovat Boží království 
doma, ve škole, ve 
farnosti! 

 

+ o.Kamilos 
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!!!!!!!!!!!!    SCHOLASCHOLASCHOLASCHOLA    NA VENA VENA VENA 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! 

    

UNITED WORSHIP FESTIVALUNITED WORSHIP FESTIVALUNITED WORSHIP FESTIVALUNITED WORSHIP FESTIVAL    
Chceme vás pozvat na 25. – 27. srpna 2011na Worship festivalUNITED do Vsetína. Tento 
multižánrový festival je určen pro lidi mladé věkem i duchem, pro ty, kteří mají rádi hudbu 
a umění a pro všechny ty, kteří chtějí poznávat Pána Boha. Program festivalu budou tvořit 
koncerty hudebních skupin, vyučování, semináře, workshopy, divadla, filmy a sporty.    
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Panna Maria, Matka církve 
     
     Měsíc květen je věnovaný Matce Boží 
Panně Marii. Připomínáme si to celý měsíc 
tím, že se modlíme svatý růženec, 
v mnohých chrámech probíhají májové 
pobožnosti s mariánskými litaniemi. Je  
to měsíc, kdy si máme více uvědomit jaké 
je místo Panny Marie v životě církve  
a v životě každého věřícího.  
Jaké je místo Panny Marie 
v životě naší církve? Pěkným 
způsobem to dokázal vyjádřit 
svatý Augustin: «Panna 
Maria je uznávána a ctěna 
jako pravá matka Boha  
a Vykupitele, je 
dokonce i 
matkou 
Kristových 
údů, 
poněvadž svou 
láskou spolupracovala, aby se zrodili 
v církvi věřící, kteří jsou údy té hlavy». 
Panna Maria byla už od počátku existence 
církve ctěna jako Matka církve. Byla  
to právě ona, která svým postojem víry 
ukazovala cestu ke svatosti. Mariina úloha 
v církvi vyplývá z jejího úzkého spojení  
se svým synem. Toto spojení matky  
se synem v díle spásy je zřejmé od chvíle 
pozemského početí Ježíše až do jeho smrti. 
Pod křížem je pak vidět pravá hloubka 
tohoto vztahu. Tam Panna Maria spolu  
se svým jednorozeným synem hluboce 
trpěla, připojila se k jeho oběti svou 
mateřskou duší. 

Nakonec, když Ježíš Kristus na kříži umíral, 
dal ji za matku učedníkovi těmito slovy: 
"Ženo, to je tvůj syn" (Jan 19,26-27). 
Z těchto slov potom usuzujeme, že Panna 
Maria je matkou nás všech, tedy Matkou 
církve. Své mateřství pak Maria dokazovala 
tím, že svými modlitbami pomáhala prvotní 
církvi. Vzpomeňme si třeba jak se společně 
s apoštoly a 
s ostatními ženami 
modlí a vyprošuje 
tak dar Ducha 
svatého.      
Nanebevzetí svaté 
Panny není pak nic 
jiného, než 
potvrzení od samotného 
Boha, který jí tím dal účast na vzkříšení 
svého jediného syna. Ikdyž Panna Maria 
opustila tento svět, tak nám neustále 
získává dary svou mnohonásobnou 
přímluvou. V našem společenství církve je 
tedy Matka Boží vnímána jako přímluvkyně, 
pomocnice, ochránkyně a prostřednice. 
 
     Tyto skutečnosti ze života Panny Marie 
si budeme pak během měsíce května 
připomínat. Už od nejstarších dob se věřící 
utíkali k Marii a ctili ji jako svou Matku. 
Připojme se k tomuto zástupu věřících také 
my a oslavujme ji jako Matku naší církve. 
Ona sama to přece předpověděla. "Budou 
mě blahoslavit všechna pokolení"  
(Lk 1,48). 
 

o. Marek K. 
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KVĚTEN 2011 
 

01.05.2011 1. čtení: Sk 2,42-47 Žalm: Zl 118(117) 2. čteni: 1Pt 1,3-9  
                                Evangelium: Jan 20,19-31 
02.05.2011  1. čtení: Sk 4,23-31 Žalm: Zl 2 Evangelium: Jan 3,1-8 
03.05.2011 1. čtení: 1Kor 15,1-8 Žalm: 19(18) Evangelium: Jan 14,6-14 
04.05.2011 1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21 
05.05.2011 1. čtení: Sk 5,27-33 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,31-36 
06.05.2011 1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Zl 27 Evangelium: Jan 6,1-15 
07.05.2011 1. čtení: Sk 6,1-7 Žalm: Zl 33 Evangelium: Jan 6,16-21 
08.05.2011 1. čtení: Sk 2,14.22-28 Žalm: Zl 16(15) 2. čteni: 1Pt 1,17-21  
                                Evangelium: Lk 24,13-35 
09.05.2011 1. čtení: Sk 6,8-15 Žalm: Zl 119 Evangelium: Jan 6,22-29 
10.05.2011 1. čtení: Sk 7,51-8,1a Žalm: Zl 31 Evangelium: Jan 6,30-35 
11.05. 2011 1. čtení: Sk 8,1b-8 Žalm: Zl 66 Evangelium: Jan 6,35-40 
12.05.2011 1. čtení: Sk 8,26-40 Žalm: Zl 66 Evangelium: Jan 6,35-40 
13.05.2011 1. čtení: Sk 9,1-20 Žalm: Zl 117 Evangelium: Jan 6,52-59 
14.05.2011 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Zl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17 
15.05.2011 1. čtení: Sk 2,14a.36-41 Žalm: Zl 23(22) 2. čteni: 1Petr 2,20b-25  
                                Evangelium: Jan 10,1-10 
16.05.2011 1. čtení: Rim 8,31b-39 Žalm: Zl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22 
17.05.2011 1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Zl 87 Evangelium: Jan 10,22-30 
18.05.2011  1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Zl 67 Evangelium: Jan 12,44-50 
19.05.2011  1.čtení: Sk 13,13-25 Žalm: Zl 89 Evangelium: Jan 13,16-20 
20.05.2011  1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Zl 2 Evangelium: Sk 13,26-33 
21.05.2011  1. čtení: Sk 13,44-52 Žalm: Zl 98 Evangelium: Jan 14,7-14                                                    
22.05.2011  1. čtení: Sk 6,1-7 Žalm: Zl 33(32) 2. čteni: 1Pt 2,4-9  
                                Evangelium: Jan 14,1-12 
23.05.2011  1. čtení: Sk 14,5-18 Žalm: Zl 115 Evangelium: Jan 14,21-26 
24.05.2011 1. čtení: Sk 14,19-28 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
25.05.2011  1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Zl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
26.05.2011  1. čtení: Sk 15,7-21 Žalm: Zl 96 Evangelium: Jan 15,9-11 
27.05.2011 1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Zl 57 Evangelium: Jan 15,12-17 
28.05.2011  1. čtení: Sk 16,1-10 Žalm: Zl 100 Evangelium: Jan 15,18-21 
29.05.2011  1. čtení: Sk 8,5-8.14-17 Žalm: Zl 66(65) 2. čteni: 1Pt 3,15-18  
                                Evangelium: Jan 14,15-21 
30.05.2011  1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm: Zl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a 
31.05.2011  1. čtení: Sof 3,14-18 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 1,39-56 

www.katolik.cz 
  

 

  



    http://dcm.doo.cz      6 
 

  Květen  2011 B e n e d i k t   XVI.     Vagónek 
 

 Benedikt XVI.Benedikt XVI.Benedikt XVI.Benedikt XVI.    

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

YOUCAT – katechismus pro mladé 
 

„Doporučuji vám k četbě zcela mimořádnou 

knihu Katechismus katolické církve pro mladé, 

takzvaný YOUCAT, která vznikla pod úspěšným 

vedením vídeňského arcibiskupa Christopha 

Schönborna. Doufám, že kniha bude inspirující  

a hojně zaujme mladé lidi. Kniha je mimořádná 

svým obsahem i způsobem, jakým spatřila světlo 

světa. Vyrostla z jiného díla, jehož vznik sahá 

nazpátek až do osmdesátých let 20. století. Papež 

Jan Pavel II. tehdy uložil biskupům celého světa 

úkol společně napsat Katechismus katolické 

církve, který měl 

jasně ukázat, co 

dnes katolická 

církev věří a jak se 

má člověk víře učit.  

 

     Proto vás 

vybízím: Studujte 

Katechismus 

katolické církve  

pro mladé! Přeji si 

to z celého srdce. 

Katechismus vám 

nebude vždycky 

hrát do noty. 

Nebude vám život nijak usnadňovat. Bude  

totiž od vás požadovat nový život. Bude vám 

předkládat poselství evangelia jako drahocennou 

perlu (srov. Mt 13,46), za kterou člověk musí dát 

úplně všechno. Proto vás prosím: Studujte 

katechismus vášnivě a vytrvale! Obětujte na to 

čas svého života! Studujte jej v tichu svého 

pokoje, čtěte si v něm ve dvou, s přítelem, 

vytvářejte studijní kroužky, sdílejte se  

po internetu. Využívejte všech způsobů k dialogu 

o víře!“ 

Kniha s názvem YouCat (Youth Catechism) 
podává základní obsah katolické víry s ohledem 
na otázky a zájmy mladých lidí a způsobem,  
terý je blízký jejich mentalitě. 
 
      Katechismus pro mladé - YOUCAT 
zprostředkovává úhrn katolické víry, tak jak byla 
předložena Katechismem katolické církve, ovšem 
jazykem a formou přiměřeným mladému 
člověku. YOUCAT se ale nesnaží bezpodmínečně 
vyčerpat všechen jeho obsah. 
  
     Kniha je psána formou otázek a odpovědí,  
za každou odpovědí jsou v hranatých závorkách 
připojeny číselné odkazy na články v Katechismu 
katolické církve pro další upřesnění  
a prohloubení. Následný komentář má čtenářům 
poskytnout dodatečnou pomoc, aby dokázali 
lépe pochopit danou otázku a její význam  
pro vlastní život. Katechismus pro mladé navíc 
nabízí v průběžném postranním sloupci 
doplňující texty, jako jsou shrnující definice, 
citáty z Písma svatého, citáty svatých  
a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru 
najdeme věcný a jmenný rejstřík, který umožňuje 
snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. Kniha 
je skvěle a "svižně" zpracována i graficky. 
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Dne 25. února pořádala mládež novojičínského 
děkanátu již druhý BENEFIČNÍ PLES.  
I v letošním roce se konal v Lubině, tentokrát v 
duchu Afriky. Ples začal pro některé trochu 
neobvyklým způsobem, a to v místním kostele, 
kde mezi nás zavítal kněz z misií a obohatil nás 
nejen zajímavým kázáním. Po mši svaté jsme se 
přesunuli do nedalekého Katolického domu. 
Všechny, co přišli, jistě hned při vstupu udivila 
velká dopravní značka. Při bližším prozkoumání 
bylo patrné, že se jedná o reklamu na Diecézní 
setkání mládeže, které se letos uskuteční v 
nedalekém Štramberku ve dnech 8. - 9. dubna. 
Celý večer byl zahájen scénkou, ve které hráli 
také naši tři animátoři (Anežka, Patrik, Tomáš), 
kteří pojedou na rok na misie do Afriky. Zavítal 
mezi nás i místní farář Vladimír Zelina se svojí 
vlastnoručně vypěstovanou „dýní roku“. Po 
úvodním vstupu moderátorů Michala a Standy 
následovala hudba a tanec v podání skupiny 
Ypsilon, a to až do chvíle, kdy mezi nás přišly čtyři 
nigerijsko-svahilské tanečnice. Jejich vystoupení 
inspirované modlitbou Otče náš, bylo velmi 
poutavé a nevídané. Kromě tance se mohly 
soutěže chtivé páry utkat s naším misionářem 
Tomášem v přeřezávání velké klády. 

Tomáš všem přítomným také předvedl svou sílu v 
přelamování desek a podobných aktivitách. Poté 
se tančilo s malými přestávkami až do půlnoci, 
kdy začala pro některé dlouho očekávaná 
tombola, ve které se hrálo o více než 200 
zajímavých cen. Velký odbyt zaznamenali i 
v kuchyni, kde připravovali exotická jídla, a ne 
jeden z účastníků byl při konzumaci povzbuzen 
bohumilou představou, že čím víc toho sní, tím 
více peněz půjde na misie. Celkově se podařilo 
v rámci tohoto plesu na misie zaslat 30 tisíc 
korun a 3 dobrovolníky. Na konec by se slušelo 
poděkovat všem účastníkům za jejich rozhodnutí 
navštívit právě tento ples, kdy nejen, že zvolili 
nejlepší způsob strávení pátečního večera a 
sobotního rána, ale zároveň podpořili misijní 
myšlenku pomoci chudým zemím  
ve střední Africe.  V neposlední řadě patří velký 
dík všem organizátorům z řad mládežníků 
novojičínského děkanátu za pečlivou přípravu 
celé akce, kapele za příjemný hudební doprovod 
a Katolickému domu v Lubině za poskytnutí 
prostor ke konání plesu. 
 

Daniel Orlík 
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FRANZFRANZFRANZFRANZ    LISZT LISZT LISZT LISZT ––––    církcírkcírkcírkevníevníevníevní    konzervatokonzervatokonzervatokonzervatořřřř    OpavaOpavaOpavaOpava 
 

Oslav v rámci 200. výročí narození německého 
skladatele Franze Liszta se mezi prvními ujala 
opavská Církevní konzervatoř, zaměřená  
na studium a provádění duchovní hudby. 
Konzervatoř tímto významným jubileem 
skladatele, který Opavsko osobně navštívil,  
oslavila provedením jeho díla  Křížová cesta – 
Via crucis. Projekt byl realizován díky kulturnímu 
grantu Magistrátu města Opavy.  
 
     Franz Liszt byl jedním z nejinvenčnějších 

novátorů evropské 
hudby, velkým 
autorem období 

hudebního 
romantismu. Ve své 
době byl nejen 
brilantním klavírním 
virtuózem,  

ale především osobností, kterou vítali na všech 
významných evropských panovnických dvorech  
a rezidencích.  
     Na svých uměleckých cestách napříč Evropou 
nevynechal ani Opavsko, odlehlý  
a vzdálený kraj ve Slezsku, tehdy „úrodnou“  
a finančně svébytnou periferii Rakouska-
Uherska. Coby přítel hraběte Felixe 
Lichnovského, pobýval několikrát na jeho zámku 
v Hradci nad Moravicí. Kníže provázel Liszta  
i na jeho uměleckých cestách jako stálý 
společník. Na zámku Hradec pobýval v květnu 
1846 a při té příležitosti uspořádal v Opavě  
27. května a 1. června dva koncerty,  
přičemž druhý z nich byl dobročinný ve prospěch 
opavského útulku pro děti. 
     Liszt byl po celý život hluboce věřícím 
křesťanem. Koncem svého dlouhého a  
na události bohatého života přijal dokonce nižší 
kněžské svěcení. To se odrazilo i v jeho kompozi- 

ční tvorbě – už netoužil vyjadřovat se skrze 
patos, obrovitý zvuk orchestru a virtuozitu, své 
výrazové prostředky naprosto zjednodušil. 
 
     V případě Křížové cesty jde o osobitý a velmi 
subjektivní 
druh pašijí, 
zhudebněný 
velmi 
netradičně, 
koncipovaný 
pro sólisty, 
sbor  
a varhany, 
jako reflexi 
Kristova 
utrpení.  
Text 
sestavila 
z biblických 
citátů  
s použitím středověkých hymnů  
a protestantského chorálu Lisztova životní 
partnerka, kněžna Carolyne von Saynt-
Wittgenstein. 
     Dílo bylo obohaceno o scénu, kostýmy  
a choreografii a provedeno v souladu 
s liturgickým obdobím postu v termínu 14. – 
16. 4. 2011 v konkatedrále Nanebevzetí Panny 
Marie v Opavě. Na realizaci projektu se 
podílela režisérka a dramaturgyně TV Noe 
Naděžda Urbášková ve spolupráci 
s pedagogem CKO a šéfem baletu opavského 
Slezského divadla  Martinem Tomsou. 
Vystoupili také posluchači a pedagogové 
konzervatoře. 
 

Mgr. Markéta Wiesnerová 
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V Í KV Í KV Í KV Í K    E N D  P R O  C E T I L E T ÉE N D  P R O  C E T I L E T ÉE N D  P R O  C E T I L E T ÉE N D  P R O  C E T I L E T É 

  

Omlouvám se hned na začátku článku všem 
těm "starým" , kteří o víkendu 4. - 6.3.2011 
vytvořili fajné společenství ve staroveských 
zdech .... Víkend patřil cetiletým, tak proč se 
zpočátku neseznámit, ať víme, s kým máme 
tu čest. Proto seznamka byla pro nás 

uchystána, 
popsali 

jsme si 
štítky, 

dozvěděli 
se každý 
něco málo 
o každém. 

Téma 
večera bylo uvedeno scénkou OTČE NÁŠ. 
Otec Kamil si nato vzal slovo, napsané  
na papíře a pak nám ho interpretoval svým 
hlasem - modlitba - to je krása, to je 
důležitost, to je rozhovor, to je ticho. Ranní 
modlitba je základ domu a večerní modlitba 
je pak střecha onoho domu - tak lidi zvažte, 
kdo by chtěl bydlet v domečku bez základu 
a střechy (bydlel by pak vůbec?). Sobotní 
ráno jsme tedy začali modlitbou,  
to ať máme 
pevný základ 
do celého dne 
...a že byl 
potřeba! 
Během 
dopoledne 
nás navštívil pan Žídek z Ostravy (myslím) a 
vydal nám svědectví svého života, jak jako 
mladík odmítl patřit do strany mládežnické, 
která sympatizovala a byla podporována 
minulým režimem. Díky tomu nemohl 
vystudovat, byl stíhán a poté uvězněn. Dnes 
tento čiperný starší pán nabízí své vzpomín- 

 ky a filmovou projekci o zrůdných 
praktikách fašismu a socialismu školám  
a institucím v podobě přednášek a osvěty. 
Trochu zmrazeni tímto svědectvím,  
a otázkou na tělo položenou - "dokázali 
byjste odpustit?", jsme se vydali na 
Visalajku, kde nás Kryštof vysadil,  
a směřovali jsme směr Bílý kříž, a pak  
na Grůň. Cesta to byla nelehká, splašená, 
plná poznavši nových lidí, fotografických 
záběrů a záběhů, však cesta veselá, 
prodchnuta modlitbou ... na Grůni mše 
svatá - setkání a přijímání - díky. Pak ohřev  
u kamen v domě sv. Josefa, jelikož jsme 
tušili, že tepla bude potřeba ... a bylo - vyšli 
jsme z domu a kochali se - ne přírodou,  
ale hvězdami - 
anoano, za 
temné tmy 
jsme putovali 
zpět na 
Visalajku - 
takže z kopců 
dolů, pak lehce 
a prudce nahoru - během toho - hvězdy, 
malý vůz, zpěv, funění, naříkání, anděl, 
ulehání na led, padání na kolena,  
a putování za čelovkou Kači, kdy náš zástup 
byl uzavřen další čelovkou o.Klema ... došli 
jsme - uf !!! A pak nás čekaly ve vytopeném 
středisku naše dvě usměvavé kuchařinky  
s teplou večeří - mňam !!! Nedělním 
prorozjímáním, pouklízením, setkáním  
s Pánem v eucharistii, obědem  
a rozloučením bylo naše "splašení" 
ukončeno.  Během celého našeho víkendu 
nás provázela modlitba, nejen nabídka si ji 
vyslechnour, ale i jak ji uskutečňovat, jak ji 
prožívat, jak ji spoluutvářet - díky za to !!! 

Gabka 
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N O N O N O N O ČČČČ    N Í  B D N Í  B D N Í  B D N Í  B D Ě N ÍĚ N ÍĚ N ÍĚ N Í  
 

Dne 11. 3. 
2011 v 19h 
se v Českém 

Těšíně, 
děkanátu 

Karviná, 
v kostele 

Nejsvětější 
Trojice uskutečnilo Noční bdění. Během 
celého večera nás provázel moderátor 
Marek, duchovní silou nám bylo kázání o. 
Mariána Pospěchy, adorace kříže 
animovaná týmáky i adorace eucharistie,  
jíž nás provázel o. Karel.  
     Během večera jsme se také zasmáli  
při hrách, zazpívali si písničky se scholou, 
poznali se navzájem během seznamky, 
poučili se ze scének, najedli se domácích 
buchet, poznali krásy těšínského města, 
prodiskutovali jsme ve skupinkách kázání   
o. Mariána a slyšeli krásné svědectví 
zdejšího farníka.  Závěrem nočního bdění 
byla půlnoční mše svatá, kterou celebroval 
o. děkan. Po mši jsme se rozloučili a každý 
se vydal svou cestou domů.  
 
     Věřím, že se noční bdění líbilo všem tak 
jako mně a že všichni odešli hlavně 
s naplněným duchem nežli s plným 
břuchem. 
 

Jurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



    http://dcm.doo.cz      11 
 

  Květen  2011 A k c e   p r o   v á s Vagónek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

6. – 8. května diecéze ostravsko-opavská 
 

Vyjet na průzkum naší diecéze můžeš s námi na kole! 
Vytáhni svůj bike, pořádně očisti, namazej potřebné 
součástky, dofoukej duši svou i na kolech a jedeeem! 
Vyrážíme 6.5. v 16h, návrat je plánován 8.5. v 16h. 

 

 
 

6. - 8. května             Stará Ves n/O. 
 

Své předposlední setkání mají v polovině května 
animátoři „jedničky“. Setkání začíná jako vždy  
ve Staré Vsi páteční večeří v 19h a končit bude  
v neděli poledním obědem. 

   

 
 

25. května                 Biskupství Ostrava 
 

Závěrečné víkendové setkání čeká v květnu 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. 

 

 
 

25. května            Biskupství Ostrava 
 

Májový Večer mladých bude patřit ekumenické 
komunitě bratří z francouzské Taizé. Navštívit nás 
přijedou dva zahraniční dobrovolníci z Taizé. 
Začínáme klasicky mší sv. v 18h v kapli. Program 
následuje v sále.  

   

   

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

!!! Sleva nových triček(230Kč/200Kč) a vest(330Kč/300Kč) s logem DCM&AI!!! 
 

Oznamujeme, že letos se bohužel zatím nepodařilo zajistit finanční prostředky  
pro podporu aktivit v rámci činnosti občanského sdružení ANIMA IUVENTUTIS. 
Žádostem o dotaci z MŠMT ČR, Moravskoslezského kraje, Nadace ČEZ bohužel nebylo 
vyhověno a byly zamítnuty. Jsme tedy nuceni přijmout úsporná opatření, což znamená, 

že nemůžeme finančně podpořit žádnou akci. Aktivity však budou fungovat i nadále. Jsou stále 
zaštítěny našim sdružením, tudíž účastníci jsou pojištěni. 
 

 

  

      
  

 

AKTUALITY 
- za naší diecézi je přihlášeno již 200 mladých účastníků! 
- celkem za celou ČR se přihlásilo cca 2 000 mladých! 
- modlete se za zdárný průběh i přípravu setkání v Madridu 
- svatý otec Benedikt XVI. se na nás moc těší ☺ 
- v květnu bude probíhat novéna ke sv. Janu z Avily (12. – 21.5.) 
- již brzy budou známy motivy a barvy „madridských“ triček 
- pokud potřebujete pomoci s přihlášením nebo máte jakýkoli dotaz týkající se WYD 

v Madridu, ptejte se, volejte…dcm@doo.cz, 596 116 522, kl. 238 
- veškeré informace naleznete na webu setkání: http://madrid2011.signaly.cz  
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Ostravák se vrátí z dovolené v Tatrách  
a praví svým kámošům: „Představte si,  
že v těch Tatrách mají vzduch, co není 
vidět.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Po oslavě ráno manželka uklízí a říká 
manželovi: „To jsou dneska lidi. Představ si, 
zmizely dvě sklenice!“ „Které?“ „No ty s tím 
nápisem Hotel International.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

O půlnoci zvoní zvonek u Vonášků. 
  „Kdo je?“ „Soused.“ „A co chcete, člověče, 
takhle pozdě v noci?“ „Máte česnek?“ 
„Nemáme!“ Asi za půl hodiny zvoní zvonek 
znovu. „Kdo je?!“ „Soused.“ „A co pořád 
chcete?!“ „Nic, nesu vám česnek.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Potkají se dva dědci, baví se o všem možném 
a najednou ten jeden povídá: 
„Člověče, Ferenc, já mám hrozný problémy 
se spaním, ne a ne usnout.“ 
„Tak to dělej jako já. Já počítám do tří  
a pak už tutově usnu.“ „Fakt, jo? Jen do tří?“ 
„No, někdy teda i do půl čtvrtý...“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

To takhle mistr kouká, že mu po stavbě 
zmateně chodí dělník a tak za ním jde a ptá 
se, co dělá. A on na to: „Hledám hranol 20 
na 20.“ Mistr říká, že mu pomůže. Hledají, 
hledají a vidí je stavbyvedoucí a hned se jde 
zeptat, co jako dělají. Mistr mu povídá: 
„Tady Franta hledá hranol 20 na 20.“ A tak 
stavbyvedoucí taky pomáhá hledat. Když 
pořád nemůžou najít, najednou Franta 
povídá: „Víte co, chlapi? Kašlete na to, já si 
sednu na kulatinu.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

VAGÓNEK 
měsíčník DCM Ostrava – Květen 2011 - ročník IV. 

Uzávěrka příštího čísla je: 18. května 2011! Příspěvky zasílejte na: dcm@doo.cz. 
    

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

   Grafika:   Ing. Petr Hrtús 

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

Jazyk. úprava:   Mgr. Katka Vláčilová 

E-mail:    dcm@doo.cz Sazba: DSM Stará Ves n/O. 

Foto:    Mgr. Katka Vláčilová Tisk: DSM Stará Ves n/O. 


