
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    ČČČČERVERVERVERVENENENEN    

2011201120112011 



    http://dcm.doo.cz      2 
 

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

 

Milí mladí! 
 
Finiš zkoušek, zápočtů, svatého týdne a maturit 
provázejí tento čas. Modlíme ze za zkoušející a 
zkoušené. Mám velikou radost, když se ozvete a 
sdělíte radostnou zprávu „Mám to!“ Každá 
situace, která nás v životě potkává, nám dává 
příležitost svědčit o Kristu. 
 
Jsme lidmi pokřtěnými. Tento poklad máme 
střežit a žít ve společenství - tím je koinonia. 
Daniel Ange ve své knize „Kdo je můj bratr?“ 
říká: „Ten, který nenávidí Trojici, ale chce-li ji 
zasáhnout, je naprosto bezmocný, bude běsnit 
proti každému společenství.“ Jednota našich 
skupin, našich společenství bude neustále 
napadána. Musíme se stále znovu obnovovat a 
posilovat v Ježíšově Srdci. 

Měsíc červen je 
měsícem Kristova 
srdce. Jeho srdce, 
on sám, celým 
svým životem nás 
nekonečně miluje. 
Z jeho boku 
vytryskla krev  
a voda. Proud 
lásky do života 
každého z nás. 
Jsme zváni, milí 
přátelé, den co 
den vstupovat  
do tajemného 
vztahu lásky 

Kristova srdce. Je to jednoduché: „Všechno,  
co útočí na bratrskou lásku, rozštěpuje jednotu. 
Chránit lásku znamená posilovat jednotu. 
Utužovat jednotu znamená podporovat lásku,“ 
říká Daniel Ange. 

Prostá modlitba, kterou se modlíme, v litaniích 
k Božskému srdci říkáme:  „Ježíši tichý srdce 
pokorného, přetvoř srdce naše podle srdce 
svého.“ On, náš Pán a Spasitel, má srdce 
otevřené pro každé pochopení, porozumění 
v našem životě. Tichost, pokora a láska přetváří 
nejenom můj život, ale i svět okolo nás.  
 
A co nás čeká... Přezkoušení animátorů II a jejich 
ukončení kurzu. Zároveň vybízím ty z vás, kteří 
zvažujete vstoupit do nového ročníku kurzu 
animátorů, nebojte se. Přihláška je na webu.  

V pátek 11.6. od 19 hod startujeme vzývání 
Ducha svatého před Letnicemi. Navštíví nás  
o. František Bláha s katechezí na téma: Duch 
svatý.   
 
Ať se nám finiš ve školním roce zdaří. Dobře 
si naplánujme prázdniny, aby nechyběl 
odpočinek, práce doma i ve farnosti, zážitky 
z poznání a společenství z Madridského setkání. 
K tomu všemu a dalšímu žehná 

+ 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! 

    

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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ČERVEN 2011 
01.06.2011 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Zl 148 Evangelium: Jan 16,12-15 
02.06.2011  1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Zl 47(46) 2. čteni: Ef 1,17-23  
                                  Evangelium: Mt 28,16-20 
03.06.2011 1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Zl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a 
04.06.2011 1. čtení: Sk 18,23-28 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28 
05.06.2011 1. čtení: Sk 1,12-14 Žalm: Žl 27(26) 2. čteni: 1Pt 4,13-16  
                                 Evangelium: Jan 17,1-11a 
06.06.2011 1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 16,29-33 
07.06.2011 1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a 
08.06.2011 1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19 
09.06.2011 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Zl 16 Evangelium: Jan 17,20-26 
10.06.2011 1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Zl 103 Evangelium: Jan 21,15-19 
11.06. 2011 1. čtení: Sk 11,21b-26;13,1-3 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mt 10,7-13 
12.06.2011 1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Zl 104(103) 2. čteni: 1Kor 12,3b-7.12-13  
                                 Evangelium: Jan 20,19-23 
13.06.2011 1. čtení: 2Kor 6,1-10 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mt 5,38-42 
14.06.2011 1. čtení: 2Kor 8,1-9 Žalm: Zl 146 Evangelium: Mt 5,43-48 
15.06.2011 1. čtení: 2Kor 9,6-11 Žalm: Zl 112 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
16.06.2011 1. čtení: 2Kor 11,1-11 Žalm: Zl 111 Evangelium: Mt 6,7-15 
17.06.2011 1. čtení: 2Kor 11,18.21b-30 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 6,19-23 
18.06.2011  1. čtení: 2Kor 12,1-10 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 6,24-34 
19.06.2011  1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9 Žalm: Dan 3 2. čteni: 2Kor 13,11-13  
                                 Evangelium: Jan 3,16-18 
20.06.2011  1. čtení: Gn 12,1-9 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mt 7,1-5 
21.06.2011  1. čtení: Gn 13,2.5-18 Žalm: Zl 15 Evangelium: Mt 7,6.12-14                                                    
22.06.2011  1. čtení: Gn 15,1-12.17-18 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 7,15-20 
23.06.2011  1. čtení: Dt 8,2-3.14b-l6a Žalm: Zl 147 2. čteni: 1Kor 10,16-17  
                                  Evangelium: Jan 6,51-58 
24.06.2011 1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Zl 139 2. čteni: Sk 13,22-26  
                                 Evangelium: Lk 1,57-66.80 
25.06.2011  1. čtení: Gn 18,1-15 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mt 8,5-17 
26.06.2011  1. čtení: 2Kral 4,8-11.14-16a Žalm: Zl 88(89) 2. čteni: Rim 6,3-4.8-11  
                                 Evangelium: Mt 10,37-42 
27.06.2011 1. čtení: Gn 18,16-33 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 8,18-22 
28.06.2011  1. čtení: Gn 19,15-29 Žalm: Zl 26 Evangelium: Mt 8,23-27 
29.06.2011  1. čtení: Sk 12,1-11 Žalm: Zl 34(33) 2. čteni: 2Tim 4,6-8.17-18  
                                Evangelium: Mt 16,13-19 
30.06.2011  1. čtení: Gn 22,1-19 Žalm: Zl 116A Evangelium: Mt 9,1-8 

www.katolik.cz 
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                  papežpapežpapežpapež    

                                                            Jan Pavel II.Jan Pavel II.Jan Pavel II.Jan Pavel II.    
 

  

Blahořečení papeže Jana Pavla II. 
 

Drazí přátelé,  
jistě jste prožívali spolu s mnohými 
významnou událost naši církve - blahořečení 
papeže Jana Pavla II. Zástupy poutníků, 
hlavně z Polska se vydaly do Říma, aby se 
této slavnosti osobně účastnily. Mezi nimi 
jsem byl také já a tak mohu jenom potvrdit 
svůj hluboký zážitek z této události. 
Účastníci blahořečení se pak vraceli domů 
doslova proměněni s velkými duchovními 
prožitky. Papež Jan Pavel II je náš současník, 
a tak se nám nabízí velká příležitost 
zamyslet se nad tím, jaké prostředky  
ke svatosti používá světec naší doby. 
     Papežův tiskový mluvčí Dr. Joaquín 
Navarro-Valls při vzpomínání zdůraznil,  
že "Jan Pavel II. byl přesvědčený, že člověk 
nejvíc potřebuje Boží milosrdenství. On sám 
se zpovídal každý týden, aby se pravidelně 
očišťoval skrze Boží milosrdenství. Svatá 
zpověď měla tedy v životě papeže své pevné 
místo. Překvapuje ale to, jak často k této 
svátosti přistupoval – dokonce každý týden. 
Zde je nutné také podotknout, že svatá 
zpověď nemůže být vnímána výhradně jako 
prostředek k očištění od hříchů. Svatá 
zpověď je svátost, tudíž místo setkání 
s Kristem, kde získáváme milost posilující. 
Zamýšlejme se nad naším přístupem  
ke svaté zpovědi. Jsem dostatečně napojen 
na Boží milost, kterou svátost křtu nabízí? 

     Asi každý z nás zná slavné papežovo 
heslo Totus tuus, které prozrazuje jeho 
hluboký vztah k Panně Marii. Méně lidí  
ale ví, že Totus tuus jsou první dvě slova 
modlitby od sv. Bonaventury, známého 
mariologa. Celá modlitba zní: "Totus tuus 
ego sum, et omnia mea tua sunt, mi 
dulcissime Jesu, per Mariam, Materem tuam 
sanctam." Česky: "Celý jsem Tvůj a vše,  
co mám je Tvé, můj milý Ježíši, skrze Marii, 
Tvou svatou Matku." 
     Sv. Otec tuto větu převzal z knihy  
sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu  
"O pravé mariánské úctě". Jednou řekl: 
"Čtení traktátu O pravé mariánské úctě, 
znamenalo v mém životě 
úplný obrat." Život svatého 
otce Jana Pavla II. nám 
ukazuje, že úcta 
k Panně Marii je 
potřebná v životě 
každého křesťana. A 
to nejen svým 
vnitřním postojem, 
ale hlavně modlitbou svatého růžence, která 
je tolik potřebná. Položme si tedy na závěr 
otázku: Má svatý růženec pevné místo také 
v mém životě? 
 

 o.Marek K. 
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Slepice na pozvánce - netradiční ples děkanátu 

Bílovec   
"Kdož přijede na vlečce, ten věcným darem 
bude obdarován" - hlásala pozvánka  
na netradiční ples, který již po třinácté pořádali 
animátoři bíloveckého děkanátu ... Kolik jich 
bylo nevíme, ale podle ošacení pohybyvší lidí 
bylo jasné, že téma je opět netradiční - sedláci  
a selky... 
Sešlo se nás hafo - do Kulturního domu v Tísku 
(pro místní - Čísku), 11.2.2011. Nejprva mezi nás 
vletěla kura Podivín a nato program mohl začít. 
Představili se nám synci Adam a Jeňa - 
moderace, představila se nám skupina Kapela - 
hudební doprovod, představili se nám soutěživci 
- chtěli vyhrát ( kdo rychleji podojil vemeno,  
či která skupina dříve vypila litr mléka pomocí 
brček), představila se nám mládež z Bravantic - 
chtěli nás duchovně naldit scénkou "nestydím se 

za to, jak vypadám", představila se nám 
cimbálovka v krojích - chtěli nás tématicky 
naladit. Parádička .. Mezitím se tancovalo, aj na 
míchané nápoje a do báru si člověk mohl zajít,  
a kdož měl hlad i guláš od pana Hrabovského,  
či párek z obchoďáku si mohl dát ( možná  
i chleba dostal) ... Všecičko toto bylo 
prodchnuto veselým povídáním, výskáním, 
funěnám, vykřikováním, smáním všech 
přítomných lidiček, kteří na ples zavítali - je to 
pro mnohé možnost vidět se s druhými 
známými alespoň jednou do roka. 

A jak to na plesech 
bývá, tombola 
ošperkovala náš 
ples k radosti. ... 
Radost si myslím 
měli hlavně mladí  
z Fulneku, jelikož 
právě oni vyhráli 
všechny možné 
"živé" ceny - kuru 
Podivína, králíka 

Domácího, 
prasátkovic Hlavu 

.... musím ale podotknout, že živé ceny neměly  
na tu hlavní - co říkáte, taky by jste brali  
"prohlídku zámku, s večeři při svíčkách pro dvě 
osoby"?  Možnost zde je - příjďte příští rok  
na 14. netradiční ples animátorů bíloveckého 
děkanátu a netradiční výhru budete mít možnost 

získat i Vy    (opravdu netradiční). 
Každopádně chci všem poděkovat, VŠEM - jak 
pořadatelům, kterým nechybí nadšení, odhodlání  
i trochu sebezáporu, .. tak účastníkům, kteří svou 
účastí podporují pořadatele, a za jejich radostné 
švitoření, které mezi sebou během plesu vytvářejí 
- radosti ze setkání. 
 

Gabka 
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Tak jako na diecézní setkání ve Zlatých Horách  
a Kravařích, i tentokráte jsem si sbalil svých „pár 
švestek“ a vyrazil do nedalekého městečka 
Štramberk, které se pyšní spoustou zajímavých 
míst, a to hlavně historických, a kde taky 
probíhalo letošní setkání, a to ve dnech  
8. a 9. dubna. Kdo by neznal Štramberskou 
Trúbu anebo jeskyni Šipka? Info naleznete  

na: http://www.stramberk.cz. A rozhodně 
jsem neudělal chybu, že jsem toto setkání 
navštívil, neboť mě obohatilo, a to jak kulturně, 
tak duchovně. 
     Cesta rychle uběhla a já s partou dalších 
účastníků setkání dorazil motoráčkem  
do Štramberku. Po absolvování nezbytné cesty 
jsme dorazili do tamější základní školy, abychom 
se zaregistrovali a ubytovali. 
     U registrace jsme taky dostali program, a pak 
už jsem si to šinul do školní judovny, kde jsem si 
vybalil nezbytné věci a vyrazil směrem  
na Štramberské náměstíčko, kde byl páteční 
program.  
     Osobně musím říct, že se organizátorům 
program velice podařil. Setkání odstartoval 
výstup křesťanské hudební skupiny K.W.K.,  
která pochází z Opavska. Jejích výstup zaujal 
několik desítek mladých lidí, ale i tamějších 
občanů, kteří byli shromáždění na náměstí.  
Po hudebním okénku následovalo zahájení 
setkání, scénka a promluva otce biskupa k nám, 
mladým. 

V dalším pásmu programu se nám představila 
hudební skupina CREDENC, která svou 
interpretací velice potěšila na srdíčku. 
Následoval zlatý hřeb pátečního programu,  
a to muzikál Umučení Krista neboli živé pašije. 
Musím říct, že vidět skoro 60 lidí,  
kteří předvádějí scénu Ježíšova utrpení, ve mně 
vyvolal velice silný zážitek. Po muzikálu si každý 
mohl zvolit program podle svého gusta. Někdo 
se šel ztišit před Nejsvětější Svátost  
do tamějšího chrámu, někdo zamířil na večerní 
procházku Štramberku, já i mnoho ostatních 
zamířilo do školy „pokecat, poklábosit“, 
navázat vztahy s novými kamarády. Na pokec 
není lepší místo než taková čajovna, které byly 
k dispozici rovnou dvě. Noc se rychlým krokem 
blížila, takže nezbývalo, než na přelomu 
nového dne zalehnout do spacáku a nechat si 
zdát příjemné sny. 
     Sobota je tu a s ní další den nabitý novým 
dobrodružstvím. Po trošku nepříjemném 
budíčku a snídani ve školní jídelně, následovalo 
sobotní zahájení v tělocvičně, kde jsme zhlédli 
vynikající scénku, po níž nám byl nastíněn 
program sobotního dne. Asi kolem deseti 
hodin následovaly WORKSHOPY aneb diskuze, 
programy ve skupinkách. Letos si každý 
účastník mohl vybrat z více než 20 
WORKSHOPů, takže, myslím si, každý přišel  
na své. Jen pro ukázku: Výroba Štramberských 
uší, S Tatrovkou přes poušť, Okultismus – sekty, 
Open source – LINUX, Zamilovanost – jak v tom 
chodit, Křesťan a politika a mnohé další. 
V poledne následoval oběd, následován 
odpolední siestou, kterou mnozí využili 
k procházce po Štramberku, k zakoupení 
Štramberských uší. Odpoledne na nás čekala 
putovní křížová cesta na Kamenárku (bývalý 
lom), kde pak byla sloužena závěrečná mše 
svatá s otcem biskupem. 
     Co dodat závěrem? Snad jen, že se těším na 
další setkání, které jistě nebude o nic méně 
zajímavé něž setkání ve Štramberku. 
 

Tomáš Valenta, účastník setkání 
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Foto: Domink David, Pavel Zuchnický, Štěpán Rek 
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Letos 9. května se uskutečnila děkanátní 
pěší pouť do 

Frýdku-
Místku, 
kterou 

uspořádala 
mládež 

Novojičínského 
děkanátu. A jelikož se pouť konala  
již podruhé, nebylo by se čemu divit,  
kdyby se toto „putování" za pár let stalo 
tradicí.  
     Zahájení bylo v 9:00 ve farním kostele 
Narození Panny Marie v Příboře, kde se 
sešlo nad všechna očekávání přes osmdesát 
poutníků z různých farností a různých 
věkových kategorií. Po krátké registraci, 
modlitbě a požehnání děkana P. Aloise 
Peroutky bylo vše připraveno na cestu. 
Čekala nás přibližně 22 kilometrová trasa, 
jejíž cílem byla mše svatá s otcem biskupem 
v bazilice Minor ve Frýdku-Místku.  
     Ve předu se nesl dřevěný kříž, v jehož 
nošení se mohl vystřídat kdokoli. V průběhu 
cesty měl také každý z nás možnost 
přistoupit ke svátosti smíření, modlitby 
svatého růžence, popovídání si s přáteli  
či zpěvu. První větší zastávka byla v Trnávce 
před farním kostelem, kde na nás čekal  
P. Tomáš Mlýnek s krátkým slůvkem  
a příjemným povzbuzením na následující 
cestu. Komu však cestou vyhládlo, měl 
možnost dát si i něco dobrého k snědku 
případně k pití. O další krátkou promluvu se 
postaral P. Roman Macura na další 
přestávce v Brušperku. Ta už byla poslední  
před samotným příchodem do Frýdku. 

 Tématem 
letošní poutě 
byl křest, 
abychom si 
uvědomili,  
že spojuje 

jednotlivce 
nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se 
otevřeli Kristu. To znamená, že spojuje nás 
všechny. Pro křesťany znamená voda 
viditelné znamení neviditelné moci Boží, 
který dává  
v životě novou jedinečnou šanci a proto 
byly na začátku každému rozdány kapičky  
z papíru, které představovaly kapky vody, 
kterými jsme byli pokropeni ve křtu. Každý 
z nás si mohl na kapičku napsat jakoukoli 
svou prosbu či dík, které by chtěl odevzdat 
Bohu. Ve Frýdku se všechny kapičky 
připnuly na ručně vyrobenou křtitelnici, 
která byla odnesena při obětních darech  
k oltáři.  
     Celá tato pouť byla tedy zakončena 
krásnou mší svatou se zdejšími farníky  
a otcem biskupem. Myslím si, že každý, 
kdo se této pouti účastnil měl možnost 
nejen načerpat nové síly, ale také 
odpočinout si od obyčejného všedního dne 
a tím pocítit blízkost Krista. 
 

Monika Štefková 
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3. – 5. června                  Stará Ves n/O. 
 

Závěrečné víkendové setkání čeká Animátory „dvojky“. 
Na tomto víkendu absolvují účastníci závěrečné zkoušky 
a budou vysláni do svých farností pomáhat svým kněžím. 
Začátek je klasicky v pátek v 19h, konec pak v neděli  
po poledni.  

 

 
 

11. - 12. června          Stará Ves n/O. 
 

Zveme Tě na očekávání Ducha Svatého…zakusíš 
jeho vanutí ve společenství mladých lidí. Prožijeme 
společnou modlitbu, katechezi, ticho, půlnoční 
vigílii seslání Ducha sv. a možná JEHO dotek… 
Začínáme v 19.30h v kostele ve Staré Vsi n/O. 
Možnost přespání ve vlastním spacáku. 

   

 
 

17. – 19. června               Stará Ves n/O. 
 

Své poslední setkání mají v polovině června animátoři 
„jedničky“. Na program je příprava letního tábora a 
pomoci pohraničí. Setkání začíná jako vždy ve Staré Vsi 
páteční večeří v 19h a končit bude v neděli poledním 
obědem. 

 

 
 

16. června            Biskupství Ostrava 
 

Na červnovém Večeru mladých se můžete těšit na 
kapelu Acoustic Irish, která zpříjemní odpoledne 
irskými tóny. Začínáme klasicky mší sv. v 18h 
v kapli. Program následuje v sále. Po koncertu čeká 
návštěvníky za pěkného počasí opékání párků! 

   

   

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 
• Možnost přihlášení na WYD v Madridu je otevřena do 27. 6. 2011, s tím, že 

přihlášeným již nemůžeme zaručit ubytování s ostatními poutníky, ale jen zařízení všech 
organizačních věcí a účasti na programu (včetně zajištění zdravotnického zázemí a v případě 
potřeby kontaktů se zastupitelským úřadem v Madridu). Připomínáme, že pro úplnou rezervaci 
místa v autobuse a ubytování je zapotřebí uhradit příslušnou částku! Doporučujeme také 
kontaktovat e-mailem diecézní centrum mládeže a sledovat pozorně aktuální zprávy na našich 
webových stránkách: http://dcm.doo.cz nebo oficiálním webu setkání  
http://madrid2011.signaly.cz.  

• Na webu http://t-fish.net/madrid/ probíhá objednávka oficiálních triček české výpravy, která se 
chystá v srpnu na setkání s papežem v Madridu. Tričko objednávejte ještě dnes, uzávěrka 
objednávek je 15. června!!! 
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D U C H   SD U C H   SD U C H   SD U C H   S    VVVV    A T ÝA T ÝA T ÝA T Ý    
 

  

 

                                                                                                                              

Duch svatý  
je silou i pro Tebe 

      
     Milost Ducha svatého se právem nazývá 
„silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají 
silnějšími než všechna protivenství tohoto světa. 
Kdo se totiž mohl více považovat za slabé lidi, 
ne-li apoštolové? Vždyť je psáno, že v hodinu, 
kdy byl Ježíš zajat, jej všichni opustili a rozprchli 
se. Když je však naplnila moc Ducha, vidíme 
jasně, že byli naplněni novou silou. Duch svatý 
proměnil jejich slabost v sílu, projevující se 
nevýslovnou láskou.  
Síla Ducha svatého přemohla strach, zvítězila 
nad protivenstvím, výhružkami a mučením  
a těm, na které sestoupila, se dostalo 
nadpřirozené odvahy vést duchovní boj do té 
míry, že se uprostřed trestů, mučení a 
protivenství nebáli, ale naopak jásali.  

(Řehoř Veliký) 

 
Bůh nám nedal ducha bázlivosti, 

nýbrž ducha síly, 
lásky a rozvahy... (2 Tim 1,7) 

 
 

Každý má v druhých to, co sám 
neobdržel 
Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak,  že když se 
chce někdo vyvyšovat pro dary, které obdržel, 
musí se zároveň pokořit pro ctnosti, které 
nemá.  
Když tedy Bůh někoho vyvyšuje pro milost, 
kterou mu dal, další milostí jej ale podřizuje 
někomu jinému. Bůh tedy vše uspořádal tak,  
že všechno je všech a díky požadavku lásky se 
to, co má jednotlivec, stává vlastnictvím 
ostatních. Každý totiž má v druhých to, co sám 
neobdržel. 

Všeználci mezi námi 
Každý z nás je omezený svými možnostmi. 
To ale nevadí, nemusíme to považovat  
ze neúspěch!  
     Existují ale mezi námi bohužel lidé, kteří 
chtějí svá omezení skrýt, 
kteří se snaží ukázat se 
v jiném světle, než kým ve 
skutečnosti jsou. Stavějí 
se do pozice, jako 
by všechno věděli. 
Vystupují, jako by byli  
ve všem kompetentní, jako by se nemýlili. 
Jsou to lidé, kteří se bojí říci: „Ano, jsem 
člověk omezený.“ Když pak takový člověk 
uslyší kritiku, většinou se hned brání. 
Nedokáže připustit, že chybuje. Takoví lidé 
jsou často směšní. 
     Zralý člověk ale přijímá svá ohraničení  
a svá omezení. Každý máme totiž své 
hranice. Každý máme ale i svá obdarování! 
Potřebujeme ty druhé, jejich charismata  
a schopnosti. Oni pak potřebují nás. 
Potřebujeme se navzájem. Nedívejme se 
proto přes prsty na lidi, kteří mají jiné dary. 
A nezanedbávejme ty vlastní. Každý z nás 
má dary, které mu Bůh dal. Využívejme je 
a pomáhejme si navzájem v růstu. Všichni 
máme své hranice. Všichni se ale navzájem 
potřebujeme. 

(Elias Vella) 
 

Každému je dán 
zvláštní projev Ducha 

ke společnému prospěchu (1 Kor 12,7) 
 

www.vira.cz 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Chlápek si stěžoval u doktora, že nějak  
už nemůže dělat všechny práce  
v domácnosti, co dříve dělával. Doktor ho 
chvíli zpovídá a prohlíží. Chlápek se pak 
ptá: „Pane doktore, mohl byste mi říci, co mi 
je, ale obyčejnou češtinou, abych tomu 
rozuměl?“„No, lidově řečeno, jste akorát 
línej jak veš.“ „Aha...a mohl byste mi to říct 
latinsky, abych to mohl říct manželce?“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Paní učitelka ve škole chce po dětech,  
aby řekly rým. Postupně jich tam několik 
řekne nějaké ty rýmy... až paní učitelka 
vyvolá Pepíčka a ten říká: „V moři stojí 
Kokrhel, vodu má až po kolena.“  
„Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje!“ 
„Jen počkejte, až přijde příliv.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Po jednom velkém výpadku proudu si 
povídají dva policajti: „Představ si, seděl 
jsem dvě hodiny ve výtahu.“ „To nic není. Já 
musel celou tu dobu stát na eskalátorech.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Chlap přijde do nemocnice na nějaké testy. 
Doktor se na něj tak divně podívá a říká: 
„Mám pro vás dvě zprávy.“ „Aha, tak nejdřív 
tu špatnou.“ „Musíme vám amputovat levou 
nohu.“ „A ta dobrá?“ „Chlap z vedlejšího 
pokoje od vás koupí boty.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Venku je tak krásně," povídá muž 
manželce, "a ty se tady dřeš s parketama! 
Měla bys jít raději na vzduch a umýt mi 
auto.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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