
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINYPRÁZDNINY    

2011201120112011 



    http://dcm.doo.cz      2 
 

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

 

Milí mladí! 
 

Hurá a jsou tu prázdniny! 
 
Říkalo se za nás, dle filmu Dva roky 
prázdnin, že chceme dva měsíce školy a dva 
roky prázdnin. Sám životem poznávám,  
že všechno má svůj čas. Snad jste úspěšně 
dobojovali se zkouškami, 
kolokvii, maturitou 
a ujaly se vám 
přihlášky na další 
studia či hledání 
nového zaměstnání.  
     Když jsem vyšel ze 
školy, tak jsem první 
dva roky vnímal 
prázdniny jako čas, který patří mezi 
školní docházku. Postupem času se tento 
posvátný čas vytrácí. Pro pracanty už není, 
člověk pracující má pouze dovolenou, která 
je potřeba. Nejsou to dva měsíce,  
ale postupný čas na odpočinek, poznání  
a nasměrování. 
     Nevím, jestli je slovo prázdniny 
odvozeno od slova prázdno. Lingvisté, 
můžete zahloubat a kdo to zjistí, ať mi 
napíše, jaký je etymologický význam tohoto 
slova. V čase prázdnin člověk nesmí 
zapomenout na tělo i ducha. K tělu patří 
výlety, relax, voda, festivaly, setkání, 
táboráky apod., k duchu zase modlitba, 
četba, ticho, mše svatá apod. Vše, co jsme 
a co máme, má vést k jednotě a pokoji. 
Nejdelší cesta člověka je cesta k přijetí sebe 
sama. Kdo sílí ve vnitřní rovnováze, je 
pevným a zralým člověkem. Nebudujme 
pouze vnější fasádu života, ale snažme se 
budovat i tu vnitřní.  

„Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ 
 
     O prázdninách vás zvu na společné 
prožití času práce, sportu, modlitby  
a společenství ve dnech od 11.  
do 15. července na středisko do Staré Vsi. 
Můžeš přijet na den, čí více, dej předem 
vědět, ať víme na koho se těšit a připravit. 
Pro vás, kteří potřebujete načerpat, 
zastavit se, dobít baterky je připraven 
druhý ročník Lisk-Plesk, startujeme  
27. července. Více na webu. Chtěl bys jet 
s námi pomoci do pohraničí? Zveme Tě 
s animátory I, od neděle 17.7. Pojedeme  
do Moravského Berouna a Rudy  
u Rýmářova. Dej vědět na středisko. Vám 
všem, poutníkům do Madridu, přeji 
požehnanou pouť. Ostatním 
duchovní most oslav 
světových dní mládeže. 
     Již tradičně zveme na 
závěr prázdnin na 
středisko v sobotu 
27.7., začínáme 
ve 14.30 hod. 
Děkujeme, vítáme, 
a loučíme se - 
s prázdninami, 
týmaky, kaplanem... 
 
     Na setkání v různých 
prázdninových momentech se těší a žehná 

 
+ o.Kamilos 
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Jedeme pomoci pohraniJedeme pomoci pohraniJedeme pomoci pohraniJedeme pomoci pohraničíčíčíčí 
Chtěl bys pomoci druhým, osamělým…? 17. července vyjíždíme s Animátory „jeničkami“ 
na pomocnou misi do pohraničí (Jesenicko). Pojedeme do Rudy u Rýmařova  
a do Moravského Berouna. Práce bude dosti, zažijeme určitě srandu, budeme se 
společně modlit, setkáme se s místním knězem a farníky…prostě, nudit se nebudeme a 
poznáme kus světa, který si již zvyká, že se na něj zapomnělo… Přihlas se na středisku do 
11. 7. 2011! (stara.ves@razdva.cz, 558 669 413)  

    

SPOLUSPOLUSPOLUSPOLU    NA STŘEDNA STŘEDNA STŘEDNA STŘEDISKISKISKISKUUUU    ----    BRIGÁDYBRIGÁDYBRIGÁDYBRIGÁDY    
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle společnou prací) na Diecézním 
středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 20 km od Ostravy…autobusy zde jezdí 
každou chvilku ☺… 11. – 15.7.2011. 
     Zažiješ spoustu legrace, společnou modlitbu, společné hry a výlety, shodíš pár kilo, 
pomůžeš dobré věci… Můžeš přijet na 1, 2, 3 nebo všechny dny. V případě zájmu 
volejte na tel: 558 669 413 nebo 731 625 718, případně napiš mail na: 
stara.ves@razdva.cz, a to do 4.7.! Těšíme se na vás! 

    

UNITED WORSHIP FESTIVALUNITED WORSHIP FESTIVALUNITED WORSHIP FESTIVALUNITED WORSHIP FESTIVAL    
Chceme vás pozvat na 25. – 27. srpna 2011 na Worship festival UNITED 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.    

    

DĚKUJ VÍTEJ VZPOMÍNEJ!DĚKUJ VÍTEJ VZPOMÍNEJ!DĚKUJ VÍTEJ VZPOMÍNEJ!DĚKUJ VÍTEJ VZPOMÍNEJ!    
Poslední srpnovou sobotu – 27.8.2011 od 14.30 hod. zveme všechny příznivce našeho 
střediska mládeže na tradiční děkování, přivítání a loučení … s odcházejícími  
a přicházejícími týmáky, s prázdninami a vyprošení požehnání do nového školního roku. 
Něco k snědku zajištěno! Můžeš vzít malý dárek pro končící týmáky a něco dospolečného 
žaludku ☺ Začínáme ve zdejším kostele narození sv.Jana Křtitele.    
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ČERVENEC 2011 
01.07.2011 1. čtení: Dt 7,6-11 Žalm: Zl 103(102) 2. čteni: 1Jan 4,7-16  
                                   Evangelium: Mt 11,25-30 
02.07.2011  1. čtení: Iz 61,9-11 Žalm: 1Sam 2,1.4-5, 6-7 2. čteni: 1Jan 4,7-16  
                                  Evangelium: Lk 2,41-51 
03.07.2011 1. čtení: Zach 9,9-10 Žalm: Zl 145(144) 2. čteni: Rim 8,9.11-13  
                                  Evangelium: Mt 11,25-30 
04.07.2011 1. čtení: Gn 28,10-22a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 9,18-26 
05.07.2011 1. čtení: Iz 61,1-3a Žalm: Žl 117(116) 2. čteni: 2Kor 4,1-2.5-7  
                                  Evangelium: Lk 10,1-9 
06.07.2011 1. čtení: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a Žalm: Zl 33 Evangelium: Mt 10,1-7 
07.07.2011 1. čtení: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 10,7-15 
08.07.2011 1. čtení: Gn 46,1-7.28-30 Žalm: Zl 37 Evangelium: Mt 10,16-23 
09.07.2011 1. čtení: Gn 49,29-32;50,15-26a Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 10,24-33 
10.07.2011 1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Zl 65(64) 2. čteni: Rim 8,18-23  
                                  Evangelium: Mt 13,1-23 
11.07. 2011 1. čtení: Pr 2,1-9 Žalm: Zl 34(33) Evangelium: Mt 19,27-29 
12.07.2011 1. čtení: Ex 2,1-15a Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 11,20-24 
13.07.2011 1. čtení: Ex 3,1-6.9-12 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 11,25-27 
14.07.2011 1. čtení: Ex 3,13-20 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 11,28-30 
15.07.2011 1. čtení: Ex 11,10-12,14 Žalm: Zl 168 Evangelium: Mt 12,1-8 
16.07.2011 1. čtení: Ex 12,37-42 Žalm: Zl 136 Evangelium: Mt 12,14-21 
17.07.2011 1. čtení: Mdr 12,13.16-19 Žalm: Zl 86(85) 2. čteni: Rim 8,26-27  
                                  Evangelium: Mt 13,24-43 
18.07.2011  1. čtení: Ex 14,5-18 Žalm: Ex 15 Evangelium: Mt 12,38-42 
19.07.2011  1. čtení: Ex 14,21-15,1 Žalm: Ex 15 Evangelium: Mt 12,46-50 
20.07.2011  1. čtení: Ex 16,1-5.9-15 Žalm: Zl 78 Evangelium: Mt 13,1-9 
21.07.2011  1. čtení: Ex 19,1-2.9-11.16-20b Žalm: Dan 3 Evangelium: Mt 13,10-17                                                    
22.07.2011  1. čtení: Pís 3,1-4a Žalm: Zl 63 Evangelium: Jan 20,1.11-18 
23.07.2011  1. čtení: Gal 2,19-20 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 15,1-8 
24.07.2011 1. čtení: 1Kral 3,5.7-12 Žalm: Zl 119(118) 2. čteni: Rim 8,28-30  
                                 Evangelium: Mt 13,44-52 
25.07.2011  1. čtení: 2Kor 4,7-15 Žalm: Zl 126(125) Evangelium: Mt 20,20-28 
26.07.2011  1. čtení: Ex 33,7-11;34,5b-9.28 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 13,36-43 
27.07.2011 1. čtení: Ex 34,29-35 Žalm: Zl 99 Evangelium: Mt 13,44-46 
28.07.2011  1. čtení: Ex 40,16-21.34-38 Žalm: Zl 84 Evangelium: Mt 13,47-53 
29.07.2011  1. čtení:Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Žalm:Zl 81Evangelium:Mt 13,54-58 
30.07.2011  1. čtení: Lv 25,1.8-17 Žalm: 67 Evangelium: Mt 14,1-12 
31.07.2011  1. čtení: Iz 55,1-3 Žalm: Zl 145(144) 2. čteni: Rim 8,35.37-39  
                                  Evangelium: Mt 14,13-21 
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SRPEN 2011 
01.08.2011 1. čtení: Nm 11,4b-15 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mt 14,13-21 
02.08.2011  1. čtení: Nm 12,1-13 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 14,22-36 
03.08.2011 1. čtení: Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29 Žalm: Zl 106 Evangelium: Mt 15,21-28 
04.08.2011 1. čtení: Nm 20,1-13 Žalm: Žl 95 Evangelium: Mt 16,13-23 
05.08.2011 1. čtení: Dt 4,32-40 Žalm: Žl 77 Evangelium: Mt 16,24-28 
06.08.2011 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14 Žalm: Zl 97(96) 2. čteni: 2Petr 1,16-19  
                                  Evangelium: Mt 17,1-9 
07.08.2011 1. čtení: 1Kral 19,9a.11-13a Žalm: Zl 85(84) 2. čteni: Rim 9,1-5  
                                  Evangelium: Mt 14,22-33 
08.08.2011 1. čtení: Dt 10,12-22 Žalm: Zl 147B Evangelium: Mt 17,22-27 
09.08.2011 1. čtení: 1Petr 4,12-19 Žalm: Zl 31 Evangelium: Lk 9,23-26 
10.08.2011 1. čtení: 2Kor 9,6-10 Žalm: Zl 112(111) Evangelium: Jan 12,24-26 
11.08. 2011 1. čtení: Joz 3,7-10a.11.13-17 Žalm: Zl 114 Evangelium: Mt 18,21-19,1 
12.08.2011 1. čtení: Joz 24,1-13 Žalm: Zl 136 Evangelium: Mt 19,3-12 
13.08.2011 1. čtení: Joz 24,14-29 Žalm: Zl 16 Evangelium: Mt 19,13-15 
14.08.2011 1. čtení: Iz 56,1.6-7 Žalm: Zl 67(66) 2. čteni: Rim 11,13-15.29-32  
                                  Evangelium: Mt 15,21-28 
15.08.2011 1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab Žalm: Zl 45 2. čteni: 1Kor 15,20-27a  
                                  Evangelium: Lk 1,39-56 
16.08.2011 1. čtení: Sd 6,11-24a Žalm: Zl 85 Evangelium: Mt 19,23-30 
17.08.2011 1. čtení: Sd 9,6-15 Žalm: Zl 21 Evangelium: Mt 20,1-16a 
18.08.2011  1. čtení: Sd 11,29-39a Žalm: Zl 40 Evangelium: Mt 22,1-14 
19.08.2011  1. čtení: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Žalm: Zl 146 Evangelium: Mt 22,34-40 
20.08.2011  1. čtení: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 Žalm: Zl 128 Evangelium: Mt 23,1-12 
21.08.2011  1. čtení: Iz 22,19-23 Žalm: Zl 138 2. čteni: Rim 11,33-36  
                                  Evangelium: Mt 16,13-20          
22.08.2011  1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10 Žalm: Zl 149 Evangelium: Mt 23,13-22 
23.08.2011  1. čtení: 1Sol 2,1-8 Žalm: Zl 139 Evangelium: Mt 23,23-26 
24.08.2011 1. čtení: Zj 21,9b-14 Žalm: Zl 145(144) Evangelium: Jan 1,45-51 
25.08.2011  1. čtení: 1Sol 3,7-13 Žalm: Zl 90 Evangelium: Mt 24,42-51 
26.08.2011  1. čtení: 1Sol 4,1-8 Žalm: Zl 97 Evangelium: Mt 25,1-13 
27.08.2011 1. čtení: 1Sol 4,9-11 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mt 25,14-30 
28.08.2011  1. čtení: Jer 20,7-9 Žalm: Zl 26 2. čteni: Rim 12,1-2  
                                  Evangelium: Mt 16,21-27 
29.08.2011  1. čtení: Jer 1,17-19 Žalm: Zl 71 Evangelium: Mk 6,17-29 
30.08.2011  1. čtení: 1Sol 5,1-6.9-11 Žalm: Zl 27 Evangelium: Lk 4,31-37 
31.08.2011  1. čtení: Kol 1,1-8 Žalm: 52 Evangelium: Lk 4,38-44 

www.katolik.cz 
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Konečně jsou zde prázdniny 
 

Drazí čtenáři,  
školní rok končí a jsou před námi tolik 
očekávané prázdniny. Brzy se rozjedeme na 
místa, kde budeme trávit chvíle odpočinku 
se svými přáteli. Odpočinek patří 
bezpochyby do našeho života a je velice 
důležitý. Střídavý rytmus práce – odpočinek, 

den – noc, vidíme kolem sebe v přírodě 
téměř všude. Důležitost tohoto odpočinku 
potvrzuje i samotné stvořitelské dílo Boha. 
Při stvoření světa Bůh šest dní pracoval  
a sedmý den odpočíval. «Sedmého dne 
dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého 
dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh 
požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm 
přestal konat veškeré své stvořitelské dílo» 
(Gen 2,2-3). Den odpočinutí je tedy podle 
stvořitelského díla sobota, a to Židé dodržují 
až dodnes. Týden totiž u Židů začíná nedělí a 
končí sedmým dnem, tedy sobotou. My 
křesťané slavíme naopak neděli, neboť to je 
den, kdy Ježíš Kristus byl vzkříšen.  
Pravidelný odpočinek přináší mimo jiné také 
jednu nedocenitelnou výhodu.  

     Vykonaná práce po odpočinku, je o to 
kvalitnější. To může potvrdit jistě každý 
z nás ze své vlastní zkušenosti. Známe přece 
chvíle při studiu, kdy po spánku a odpočinku 
se studuje daleko lépe (zlatým pravidlem je 
dobře se najíst a také pořádně se vyspat). 
     Důležitosti odpočinku si byli vědomi  
i apoštolové s Ježíšem, když čas od času 
odešli na opuštěné místo. Apoštolové se 
shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, 
co činili a učili. Řekl jim: "Pojďte sami 
stranou na pusté místo a trochu si 
odpočiňte!" Stále totiž přicházelo  
a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se 
najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo,  
aby byli sami (Mk 6,30-
32). Přesto 
lidé Ježíše 
hledali, 
aby mohli 
slyšet 
jeho 
slovo a 
být s 
ním. Ježíš se nad nimi 
slitoval, protože byli jako ovce bez pastýře  
a hlásal také tam Boží království.  
     Chci vám tedy všem ze srdce popřát 
pěkné prázdniny, hodně slunečných dní  
a také mnoho odpočinku. Ať všichni 
načerpáme během prázdnin tolik sil,  
aby naše budoucí práce přinášela všem Boží 
požehnání. 
 

 o.Marek K. 
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V květnu se v našem děkanátu konaly hned dvě 
akce. První byl tradiční jarní výšlap 
na Skalku. Letos bylo tématem Putování s archou 
úmluvy (Až do Madridu?) a aby nezůstalo jen u 
řečí, „archu“ jsme opravdu celou cestu nesli: 
madridský stromeček. Je to symbol 
nadcházejících WYD: jako on zapouští kořeny 
v hlíně, tak i my máme zapouštět své kořeny 
v Pánu Ježíši. Zasadili jsme ho při mši svaté na 
Církevním Silvestru a od té doby putuje 
po farnostech v celém děkanátě a svou pouť by 
měl ukončit zasazením v Tarragoně. 
Na Skalku jsme ho nesli ve spešl nosítkách 
z obrácené židle (obrázek). :-) Cestou nahoru 
jsme měli pět zastavení: zhotovení archy, přejití 
Jordánu, pád Jericha, Pelištejci se zmocňují archy 
+ její návrat, a přenesení archy do Jeruzaléma a 
do Chrámu. Každé zastavení měla na starost 
některá z farností: přečetl se úryvek z Písma 
pojednávající o té konkrétní události a potom 
se na to téma zahrála hra. Z různých důvodů 
hodně animátorů nepřijelo, proto většinu 
zastavení zaskočily Albrechtice. Nejúspěšnější asi 
byla 
bojovka, 
kterou 
jsme 
hráli 
už na 
vrcholu: 
boj o 
archu (v 
podstatě 
skoro 
normální 
bitka), 
které se 
horlivě 
účastnil i 
náš 
kaplan pro mládež otec Karel. Po cestě nahoru 
jsme také zažili pěknou mši svatou v přírodě.  

Tehdy se židle z nosítek použila jako obětní 
stůl…:-) Výlet to byl hezký a počasí nám přálo. 
     Za dva týdny jsme vyrazili na pěší pouť 
z Havířova do Starého Bohumína, poutní místo 
Panny Marie, kde se opravdu dějí zázraky. Cesta 
byla dlouhá 24 km, vyšli jsme od kostela 
sv. Anny, kde nám otec Karel požehnal, a šli přes 

města, vesnice, pole a lesy. Stromeček nesměl 
chybět. Cestou jsme se modlili, pokoušeli o zpěv, 
poslechli dvě katecheze otce Karla 
a na závěr se pomodlili nejdelší žalm (119), který 
má 176 veršů. Jako odpověď jsme zpívali motto 
WYD. V tom vedru se šlo těžko, ale o to větší 
radost jsme měli, když jsme došli. Následovala 
mše svatá s místními farníky, kterou celebroval 
generální vikář P. Martin David. Nakonec nás 
místní kněží františkáni na faře vřele pohostili 
buchtami a pak už jsme se rozjeli 
do svých domovů. Bouřku jsme nestihli. I když 
nás šlo jenom devět (proto ten špatný zpěv), 
pouť to byla pěkná. A nutno dodat, že první pěší, 
která do Bohumína dorazila. Akorát teď někdy 
budu muset do Bohumína znovu, tentokrát už 
ale na kole: poděkovat Panně Marii 
za to, že jsme já i kámoška krásně 
odmaturovaly… 
 

Maruška 
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K U R Z   A N I M Á T O R K U R Z   A N I M Á T O R K U R Z   A N I M Á T O R K U R Z   A N I M Á T O R ŮŮŮŮ 
 

Animátoři III+IV Animátoři II 
  

O posledním květnovém víkendu se na středisku 
sešla alespoň hrstka absolventů animátorských 
kurzů, a protože to zrovna vyšlo na Noc kostelů, 
vyrazili jsme v pátek po večeři do nedalekého 
Frýdku, kde jsme navštívili kostel sv. Jana 
Křtitele (nenechali jsme si ujít výstup na věž) a 
baziliku Navštívení P. Marie (zde jsme sestoupili i 
do podzemní krypty).  
 

Dva roky uplynuly jako voda a naši milí 
animátoři dospěli již k závěrečnému víkendu 
svého kurzu. A že to byl opravdu vydařený 

víkend, se 
můžete 

přesvědčit 
sami☺. 

Animátoři 
prožili 

pasování, 
dozvěděli 

se něco 
nového o časopisu IN a také o našem 
diecézním časopise OKNO, v pátek večer mezi 
nás zavítala redaktorka INU Aneta Hrabovská a 
v sobotu dopoledne šéfredaktor OKNA Pavel 
Siuda i se svou malou dcerkou Belinkou, oba se 
s námi podělili o své zkušenosti, které ve své 
práci získali, a povzbudili nás k tvorbě článků či 
internetových webů. V sobotu odpoledne pak 
animátoři byli řádně přezkoušeni před komisí, 
po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek 
následovala mše svatá s předáváním 
osvědčení, slavnostní večeře, zábavný večer a 
celý den jsme zakončili v kostele při adoraci, 
kde jsme děkovali našemu Pánu za celé dva 
roky kurzu. 
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SVATODUŠNÍ  NOSVATODUŠNÍ  NOSVATODUŠNÍ  NOSVATODUŠNÍ  NOČNÍ BDĚNÍČNÍ BDĚNÍČNÍ BDĚNÍČNÍ BDĚNÍ 
 

V sobotu vpodvečer se na středisko začali 
sjíždět mladí lidé z blízka i z daleka, aby 
společně prožili svatodušní noční bdění a 
vigilii seslání Ducha Svatého. Možná 
některé z nich překvapilo, že dveře fary 
byly nečekaně zamknuty, ale byl na nich 
vyvěšen verš z Písma, který připomínal, že 
učedníci byli ze strachu před židy za 
zavřenými dveřmi v horní místnosti. A tak 
milí návštěvníci museli vystoupit na balkón 
po žebříku, aby se dostali do naší horní 
místnosti, kde jsme zahájili celý večer 
společenstvím u stolu. 

     Poté jsme prožili modlitbu v kostele, jejíž 
součástí byla i litanie k Duchu Sv., 
následovala seznamovací hra Bingo, 
katecheze otce Františka, který mezi nás 
zavítal od salesiánů z Ostravy, proběhla u 
ohně na zahradě, kde naslouchali i naši 
berani☺. Nechyběl ani prostor pro ztišení, 
svátost smíření, či diskuzní skupinku. Pak 
následovala dobrá večeře a celé bdění se 
adorací schylovalo k vrcholu, kterým byla 
půlnoční mše svatá. Po ní ještě odvážlivci 
vyráželi na Lysou horu, aby tam přivítali 
nový den východem sluníčka. 
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AKTUALITY 
• Přihlašování skončilo! Ve výjimečných případech pište na mladez@cirkev.cz.  

• Účastnický poplatek je nutno uhradit (doplatit) do konce června! Příp. informuj DCM! 
• Co nevidět obdrží přihlášení „druhý infodopis“ s podrobnými informacemi o odjezdu, cestě, 

zastávkách, cenách potravin ve Španělsku apod.  

• Odjezdu bude předcházet mše sv. celebrována o. biskupem…požehnat „španělské expedici“ může 
přijít kdokoli v pondělí 8.8.2011 odpoledne(upřesníme na webu)v kostele sv. Josefa – u ÚANu 
 

  

Letos vysvěcení jáhni: Jiří Marek Kotrba (Hlučín), Vladimír Pavlík (Ostrava-Hrabová), Petr 
Plachký (Velká Polom), Mário Račko (Voderady), Jan Slavík (Ostrava-Pustkovec), Dobromil Žifčák 
(Cífer), Jan Zelenka (Bernartice n/O.) 
Letošní novokněží: Mgr. Michal Jadavan (Ostrava-Poruba), Mgr. Aleš Písařovic (Frýdlant n/O.) 
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Práce, práce… 
A kde v tom jsem já? 

      

     Mnozí lidé jsou pořád zapřažení  
do práce. Nikdy nejsou hotovi. Jedna 
činnost stíhá druhou. Stále jsou  
v pohotovosti. Cítí se uštvaní  
a pronásledovaní. Ptají se sami sebe:  
„A kde v tom všem jsem vlastně já? Žiji 
ještě vůbec?“  
     Na jejich potřeby se nikdo neptá. 
Rozdám-li se ale beze zbytku obětavě 
druhým, často pak začínám svému okolí 
naopak ztěžovat život. Šířím totiž kolem 
sebe agresivní náladu, která druhé 
ochromuje. Být k druhým dobrý dokážu jen 
tehdy, když zacházím dobře i sám se sebou. 
     V opačném případě začnu potlačené 
emoce promítat do svého okolí.  
Jestliže jsem k sobě tvrdý, budu totiž stejně 
tvrdě zacházet i se svými spolupracovníky. 
     Pro člověka je důležité, aby si uměl 
„dopřát sám sebe“. Aby měl kontakt sám 
se sebou, se svými pocity, aby byl u sebe 
doma. Jak toho docílit? 
     Existují jednoduché 
tipy: Například se 
uprostřed největšího 
shonu na okamžik 
zastavit a uvědomit si 
vlastní dech, vnímat 
dotek vlastních dlaní. Nebo se vydat  
na výlet do lesa či do hor. Tělesná námaha 
také udělá dobře. Jsem u sebe. Vnímám se. 
Kontakt se sebou mě osvobozuje od fixace  
na očekávání a od tlaku, kterému se sám 
vystavuji. 

Ježíš strávil léta s pilou 
Ježíše nevychovávaly řeholnice  

a mnich 
 

V Bibli se opakovaně vyskytuje výraz „Ježíš, 
syn tesaře z Nazareta“ (Mt 13,55). Josefovo 
povolání je tedy způsob, jak Ježíšova 
adoptivního otce pojmenovat, přikládá se 
tím důležitost jeho profesi. Ježíše 
nevychovávali řeholnice a mnich,  
ale manuálně pracující otec a matka  
v domácnosti. 
     Bůh chtěl, aby 
Ježíš strávil léta 
s pilou  
a kladivem na 
terasách domů. Josef 
umožnil Ježíšovi 
vyrůst skrze práci. To 
nám připomíná, že 
práce je jedním z 
prvků šťastného života.  
     A práce navíc přispívá k budování 
osobnosti člověka a Ježíš šel touto cestou. 
Dobře si zapamatujme, že Ježíš strávil více 
než patnáct let opracováváním dřeva  
a oproti tomu pouhá tři léta kázal… 
 
Zpracováno podle knížky Hugues Dollié, Ženy, 
milujte své muže!, kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. 
Prací člověk spolupracuje s Bohem  
na zdokonalování světa. V práci člověk uplatňuje 
a realizuje část schopností vepsaných hluboko 
do jeho srdce. (Dle KKC, čl. 2428) 

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

Ptá se policajt potenciální vdovy v márnici: 
„Vím, že je to pro vás těžké a byla byste tak 
laskavá a mohla byste identifikovat tělo 
vašeho manžela? Měl nějaké zvláštní 
znamení?“ „Ano, koktal.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Sherlock Holmes a Dr. Watson vyjeli  
do přírody. Večer unaveni ulehli do stanu. 
Holmes se v noci probudil, šťouchl do 
Watsona a když jej vzbudil, povídá: 
„Drahý Watsone, vidíte ty jasné hvězdy? 
Všiml jste si, jak je jasné nebe? Co z toho 
můžete vyvodit?“ „Tedy, toto nám jasně 
říká, že zítra bude suché a slunečné počasí.“ 
„Ne, Watsone, je to mnohem jednodušší. 
Znamená to pouze, že nám někdo ukradl 
stan.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

V jednom blázinci se zas ráno ptá doktor: 
„Pane Kudláček, jak se dneska cítíte?“ 
„Já nejsem žádný Kudláček, já jsem 
Napoleon!“ „Ale ale, a kdo vám to řekl?“ 
„Bůh mi to řekl!“ A z vedlejšího pokoje se 
ozve: „To není pravda, nic takového jsem 
neřekl!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Chlapečku, je doma tatínek?“ 
„Není.“ „A kdy se vrátí?“ „Když prý se bude 
dobře chovat, tak za deset let.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

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