
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LISTOPAD 

2011201120112011 



    http://dcm.doo.cz      2 
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Milí přátelé! 
 
Před rokem bylo na diecézním středisku 
mládeže staveniště. V říjnu zde pracovaly firmy 
a měnila se okna. Jak to bývá, každým rokem se 
věci mění a posouvají se. Nechci zde dělat výčet 
toho, co jsme udělali… 
     Každý den se na středisku mládeže schází 

parta mladých lidí 
s knězem ke 

společné 
modlitbě. Každé 
ráno vstávají  
v 6.30 hod,  
aby zaklekli  
ke svatostánku a 

v tichu 
naslouchali hlasu 
Božímu v božím 
slovu. Toto se 
opakuje každý 
den. V modlitbě 

církve 
předkládáme všechny vaše prosby, vděčnost  
i dary, Pánu, aby vše požehnal a v dobré obrátil. 
Jeden z týmaků přivstane dříve, aby posloužil 
službou - nachystá snídani, připraví místo  
k modlitbě a povzbudí ostatní slovem na den. 
Občas se trapásek stane, ale někdo zaspí jen 
výjimečně. Věřím, že ranní vstávání není kvůli 
šéfovi, ze kterého by byl strach,  ale že týmáci 
touží po chvílích s Pánem. Jsou to ty nejkrásnější 
chvíle v životě, kdy jsem s milovaným, kdy mohu 
Ježíši říci všechno, co prožívám, co řeším, či co je 
zrovna u mě aktuální.  
     Po modlitbě se všichni vrhneme do práce. 
Každý po svém a společně zároveň. V polední 
čas nás svolávají opět zvony, které oznamují,  
že Anděl Páně je stále živý. Nejde o bývalou 
tradici, jak mi často říkají lidé z vesnice. Jde  
o chvíli, kdy si připomínáme, že Bůh je s námi. 
On opravdu přišel skrze Marii, Matku Boží,  
na tento svět a je tu mezi námi. Při polední 
modlitbě prosíme nahlas konkrétními prosbami 
za vaše aktuální prosby: zkoušky, nemoci, 
maturity, snoubenectví, svatby apod. 

Nejkrásnější však je, když přijedete vy mladí. 
Celý dům se naplní jako úl včelína a nastává 
teplo domova. Vzájemné sdílení, modlitba, hry, 
vzdělání apod. Je to dar Boží prozřetelnosti, že 
můžeme takové věci ve svobodě prožívat a 
zakoušet. Každý čtvrtek máme adoraci za 
posvěcení sebe, mládeže, celé diecéze a zvláště 
rodin. Rodina, to Je místo, kde se žije láska, 
vztahy, kde děti zakoušejí plnohodnotnost 
života. Zde investujme nejvíce sil a modliteb.  
Tato malá úvaha a ohlédnutí ať nás společně 
nabádají, že žít lásku a pro lásku stojí vždy za to. 
Není jednoduché se zapálit, udělat něco pro 
druhé, či v tichu naslouchat, anebo trpět. Mohu 
říci, že to stojí za to pokaždé, když vše směřuje 
ke chvále Boží. ¨ 
 
     V měsíci listopadu nás čekají Animátoři I. a 
také setkání animátorů absolventů, tzv. 
„trojky+čtyřky“. Poslední víkend v listopadu 
bude patřit všem, kde se chtějí bavit tancem. 
Připraven je Taneční víkend. Zveme také na 
konci října na 24-hodinovku o podzimních 
prázdninách a po té o víkendu zakusit tvořivost 
z různých materiálů, výrobků apod., což můžeš 
na Tvořivém víkendu. Na všechny akce je 
zapotřebí se předem přihlásit! 
 
     Podzim nám nabízí zpomalení, čas na 

modlitbu a četbu o dlouhých večerech. 
Nebojme se toho dobře využít.  
 
Ať vám Pán žehná! 

 
+ o.Kamilos 
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!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VEČČČČERERERERU MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!    
Hledáme scholu, která by doprovodila mši sv. v rámci Večera mladých! Pomozte nám 
vytvořit příjemné prostředí pro nemocné, starší…kteří mohou prožít mši sv. pouze 
díky TV. 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! 

   

!!!Hledáme pomocníky do kuchyn!!!Hledáme pomocníky do kuchyn!!!Hledáme pomocníky do kuchyn!!!Hledáme pomocníky do kuchyně!!!!!!!!!!!!    
 

Vaříš rád/a nebo se to chceš naučit?  
V tom případě máme pro Tebe příhodnou nabídku… můžeš nám přijet pomoci vařit  
na víkendovou akci, prázdniny apod.!  
Na této adrese http://dcm.doo.cz/?page_id=176 najdeš potřebné informace  
a termíny akcí, na kterých nám můžeš v kuchyni pomoci. 
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LISTOPAD 2011 
 

01.11.2011 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 Žalm: Žl 24(23) 2. čteni: 1Jan 3,1-3 
                                  Evangelium: Mt 5,1-12a 
02.11.2011  1. čtení: Mdr 3,1-9 Žalm: Žl 116 2. čteni: Rim 8,14-23  
                                  Evangelium: Mt 25,31-46 
03.11.2011 1. čtení: Rim 14,7-12 Žalm: Žl 27 Evangelium: Lk 15,1-10 
04.11.2011 1. čtení: Rim 15,14-21 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 16,1-8 
05.11.2011 1. čtení: Rim 16,3-9.16.22-27 Žalm: Žl 145 Evangelium: Lk 16,9-15 
06.11.2011 1. čtení: Mdr 6,12-16 Žalm: Zl 63(62) 2. čteni: 1Sol 4,13-18 
                                  Evangelium: Mt 25,1-13 
07.11.2011 1. čtení: Mdr 1,1-7 Žalm: Zl 39 Evangelium: Lk 17,1-6 
08.11.2011 1. čtení: Mdr 2,23-3,9 Žalm: Zl 34 Evangelium: Lk 17,7-10 
09.11.2011 1. čtení: Iz 25,6-l0a Žalm: Zl 46(45) 2. čteni: 1Kor 3,9c-11.16  
                                  Evangelium: Jan 2,13-22 
10.11.2011 1. čtení: Mdr 7,22-8,1 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 17,20-25 
11.11. 2011 1. čtení: Mdr 13,1-9 Žalm: Zl 19 Evangelium: Lk 17,26-37 
12.11.2011 1. čtení: Mdr 18,14-16;19,6-9 Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 18,1-8 
13.11.2011 1. čtení: Pr 31,10-13.19-20.30-31 Žalm: Zl 128(127) 2. čteni: 1Sol 5,1-6  
                                  Evangelium: Mt 25,14-30 
14.11.2011 1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk18,35-43 
15.11.2011 1. čtení: 2Mak 6,18-31 Žalm: Zl 3 Evangelium: Lk 19,1-10 
16.11.2011 1. čtení: 2Mak 7,1.20-31 Žalm: Zl 17 Evangelium: Lk 19,11-28 
17.11.2011 1. čtení: 1Mak 2,15-29 Žalm: Zl 50 Evangelium: Lk 19,41-44 
18.11.2011  1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Lk 19,45-48 
19.11.2011  1. čtení: 1Mak 6,1-13 Žalm: Zl 9 Evangelium: Lk 20,27-40 
20.11.2011  1. čtení: Ez 34,11-12.15-17 Žalm: Zl 23(22) 2. čteni: 1Kor 15,20-26.28  
                                  Evangelium: Mt 25,31-46 
21.11.2011  1. čtení: Dan 1,1-6.8-20 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,1-4                                                    
22.11.2011  1. čtení: Dan 2,31-45 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,5-11 
23.11.2011  1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,12-19 
24.11.2011 1. čtení: Dan 6,12-28 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,20-28 
25.11.2011  1. čtení: Dan 7,2-14 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,29-33 
26.11.2011  1. čtení: Dan 7,15-27 Žalm: Dan 3 Evangelium: Lk 21,34-36 
27.11.2011 1. čtení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Žalm: Zl 80(79) 2. čteni: 1Kor 1,3-9  
                                  Evangelium: Mk 13,33-37 
28.11.2011  1. čtení: Iz 2,1-5 Žalm: Zl 122 Evangelium: Mt 8,5-11 
29.11.2011  1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm:Zl 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
30.11.2011  1. čtení: Rim 10,9-18 Žalm: Zl 19(18) Evangelium: Mt 4,18-22 

(www.katolik.cz) 
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Ž i v á   B i b l eŽ i v á   B i b l eŽ i v á   B i b l eŽ i v á   B i b l e    
 

  

 

  

"Hle, vyryl jsem si tě do dlaní" 
 

Drazí čtenáři,  
vstoupili jsme do nového školního roku  
a jistě jste plni očekávání, co vás během 
něho potká. Je samozřejmě také důležité 
mít nějakého kamaráda nebo kamarádku, 
s nímž budu moci vše prožívat. Na cestu 
svého přátelství nás dnes zve náš nebeský 
Otec.  
     Jedny z nejhlubších slov o přátelství Boha 
k člověku, řekl prorok Izajáš. I když tato 
slova byla určena v první řadě izraelskému 
národu, přesto platí i nám. Prorok  
když hovoří o věrnosti Boží tak ho 
přirovnává ke vztahu matky k dítěti. 
Cožpak může zapomenout žena na své dítě, 
neslitovat se nad synem vlastního života?  
I kdyby některé zapomněly, já na tebe 
nezapomenu. Hle, vyryl 
jsem si tě do dlaní (Iz 
49,15-16a).  
     Vztah matky k 
dítěti patří vůbec k 
těm nejkrásnějším 
vztahům, které 
můžeme na tomto 
světě spatřit. Zde je 
patrně důvod, proč si jej 
Izajáš vybral jako přirovnání, když hovoří o 
starostlivosti Boha k člověku. Bůh nás 
dokonce tak miluje, že si naše jméno vyryl 
do svých dlaní. Z dlaní rukou se dá hodně 
vyčíst. Můžeme z nich poznat, jakou práci 
kdo vykonává, čím se živí.  

V lidské 
dlani lze 
číst 
historii 
života 
plného 
dřiny, 
zrovna tak jako života 
pohodlného. 
     Jiné ruce bude mít dělník a rolník, jiné 
vědec a úředník, jiné matka rodiny. Když se 
ale podíváme do rukou Božích, tak tam 
uvidíme své jméno. Na jeho dlaních je 
zakreslen celý náš život s jeho vítězstvími  
i porážkami. Boží ruce nás někdy napomínají 
a tím vychovávají, dokáží pohladit a tím 
dodat potřebnou důveru a lásku. Dokážou 
nás ale také schovat, když nám hrozí nějaké 
nebezpečí. To je ta cesta přátelství  
na kterou nás zve náš nebeský Otec. Všichni 
pak musíme uznat, že takovéto pozvání se 
prostě neodmítá. Povzbuďme se slovy,  
které napsal blahoslavený kardinál John 
Newman. 
 
     „Pane, uchop mne svou probodenou  
a zjizvenou dlaní a ukryj mne v ni. Tak, 
abych z ní nechtěl a nemohl utéci. Vždyť  
kdo zůstává ve tvé dlani, ten staví 
kvalitativně. Jeho zeď víry se nesesype,  
ale naopak poroste a bude zdaleka 
viditelná“ (kardinál John Newman). 
 

 o. Marek 
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P Ř E D SP Ř E D SP Ř E D SP Ř E D S    T A VT A VT A VT A V    U J E M E  . . .U J E M E  . . .U J E M E  . . .U J E M E  . . .  
 

Staroveský tým - SOB 
 

 
1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit? 

Jmenuji se Daniel Sochora a jsem i znám pod přezdívkou Sob. Pocházím z Frýdku a zažil jsem tam  
25 zim. Rád čtu, sleduji filmy a poslouchám hudbu. Rovněž příležitostné horské túry a plavání mi není 
cizí. Miluji anglický a sarkastický humor, višňový doutník a teplý máslový croissant. 
 

2)  Jak ses dostal na Diecézní středisko mládeže do Staré Vsi n/O.? 
Poprvé jako návštěvník kurzu Animátor. Potom jsem tam občas přijel na nějakou akci a rovněž jsem 
byl párkrát travičem na víkend. 
 

3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal (klášter, rodina, škola,vojna…)? 
Tým vnímám jako rodinu s řádem B-) 
 

4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 
Vynáším odpadky a jezdím pro mléko, čistím toaletu a schody na patře a krmím 
kočku. Také jsem správce vagónu a knihovny. A ještě mám na starost 
Animátory I a různá bdění. V neposlední řadě jsem styčný důstojník 
pro děkanát Hlučín a Frýdek Dolní. 
 

5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních 
spolutýmacích? 

Humor, ochota pomoci, týmová spolupráce, vztah  
k mladým a modlitbě. V mnohém jsou mi vzorem. 
  

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. 
práce) 

Po regulérně dokončené základní škole jsem odchodil  
i střední telekomunikační v Ostravě, abych mohl svá nejlepší 
léta trávit na VŠB-TUO, kde dokončuji Bezpečnostní plánování  
na fakultě FBI. 
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Ano. Mou rodinu tvoří lidé, se kterými jsem v příbuzenském vztahu. Je složité to vysvětlit, takže ty 
nejbližší označujme jako dva bratry, otce s matkou, babičku, tři tety a dva strýce, čtyři sestřenice  
a dva bratrance. 
 

8) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol? 
Nikoliv. Díky Bohu B-) 
 
 

(v příštím čísle představíme týmačku Lucku (as. Soňu as. Sylvu) 
 

-red- 
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CELOSTÁTNÍ CELOSTÁTNÍ CELOSTÁTNÍ CELOSTÁTNÍ     SETKÁNÍ SETKÁNÍ SETKÁNÍ SETKÁNÍ     MLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽEMLÁDEŽE 
 

„Ovoce Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5, 22) 
 
Místo: Žďár nad Sázavou 
Termín: 14. – 19.8.2012 
Přihlášky: přihlašování přes web, započne již brzy 
 
Celostátní setkání mládeže (CSM) je oslava Světových dnů mládeže. Světové dny mládeže 
založil v roce 1985 papež bl. Jan Pavel II a současný papež Benedikt XVI. v této tradici 
pokračuje. 
     Celostátní setkání mládeže“, jak již název napovídá, je oslava těchto dnů na národní 
úrovni, na CSM se sjíždí mladí z celé republiky. V České republice se konaly již čtyři 
Celostátní setkání mládeže (1993 – Velehrad, 1999 – Svatá Hora u Příbrami, 2002 – Žďár 
nad Sázavou, 2007 – Klokoty a Tábor). 
     Setkání je určeno pro každého mladého od 14 let, který chce prožít několik dní  
ve společenství věřících lidí, kteří se setkávají se svými biskupy. Čeká Tě bohatý program! 
 
Máš-li zájem pomoci s organizací, pak do přihlášky napiš, v jaké skupině bys nejraději 
pracoval. Během podzimu se ti ozve zodpovědný za pracovní skupinu, který si bude ze 
zájemců sestavovat tým.  

http://zdar2012.signaly.cz 
Logo setkání 
 
Celkově logo znázorňuje jablko – ovoce Ducha. 
Zároveň je jablko tvarováno do číslovky „5“ -  
páté celostátní setkání mládeže.  
     Tři tečky spojující kruh znázorňují osoby, 
které se nachází ve společenství – církvi – 
vyjadřují jednotu – jako by objímali zbytek 
„jablka“ – tvoří jeden celek. Počet teček je  
ve vztahu k mottu – „…láska, radost a pokoj“ – 
stejně tak znázorňuje trojjedinost Boha. 

Modlitba za setkání 
 
Pane Ježíši Kriste, 
prosíme tě za mladé lidi celého světa: 
 
chraň je před hříchem 
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách. 
Kéž poznají své životní povolání 
a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout. 
  
Zvláště tě prosíme, 
požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad 
Sázavou, 
aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a 
pokoj, 
a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky 
všude, kam je posíláš. 
  
Prosíme o to na přímluvu tvé i naší maminky 
Marie: 
  
Zdrávas, Maria… 
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1.        Vrátit se k Madridu s knížkou v ruce  
V nakladatelství Paulínky vyšla koncem října knížka „Pevně se držet víry“, která formou kroniky 
mapuje nejdůležitější okamžiky Světového dne mládeže v Madridu. Publikace obsahuje slova papeže 
Benedikta XVI. mladým lidem a texty katechezí českých a moravských biskupů. Knihu doplňují 
svědectví mladých lidí a texty oživují černobílé fotografie a barevná příloha.  
     Knihu, která má 230 stran textu a 16 stran barevné přílohy, připravily: Sekce pro mládež ČBK, 
signaly.cz a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. Cena knihy v distribuční síti je 199 Kč; 
dotovaná cena pro mladé lidi 95 Kč. Možnost objednání: www. paulínky.cz; http://madrid.jdem.cz/. 
    
   2.        Světový den mkláív Madridu na DVD 
   pouti mladých z ČR do Madridu na XXVI. světový den mládeže. 45 minutový film je k dostání  
na diecézních centrech pro mládež za 50 Kč. Lze ho objednat i na: http://madrid.jdem.cz/. 

 

   

 
 

4. – 6. listopadu              Stará Ves n/O. 
 

Další setkání mají mladí animátoři „jedničky“. 
Prohlubování řečnických dovedností, práce s textem, 
katecheze, slůvko na den…a jiné čeká účastníky. 
     Setkání se uskuteční první listopadový víkend na faře 
ve Staré Vsi n/O. Začátek je v 19h společnou večeří. 

 

 
 

11. - 13. listopadu      Stará Ves n/O. 
 

Své setkání mají absolventi animátorského kurzu – 
tzv. animátoři III+IV. O svých zkušenostech z praxe 
ve farnostech  se přijedou sdílet druhý listopadový 
víkend do Staré Vsi n/O. 
     Začátek je klasicky v 19h večeří. 

   

 
 

16. listopadu             Biskupství Ostrava 
 

Třetí středu v listopadu zveme nejen mladé na Večer 
mladých. O svých zkušenostech, dojmech a zážitcích z 
Africké Tanzánie nám přijede popovídat Mirek 
Hanzelka. Začínáme klasicky mší sv. v 18h v kapli 
biskupství, která bude živě přenášena TV Noe. Program 
následuje v sále. Možnost rozhovoru s knězem. Mši sv. 
bude sloužit P. Zdenko Vavro. 

 

 
 

26. – 28. října            Stará Ves n/O. 
 

Chvilku oddechu a načerpání sil můžeš u nás na 
Středisku během podzimních prázdnin.  Spolu si 
zasportujeme, zazpíváme, zahrajeme, poznáš nové 
kamarády. Domluv se se svými kamarády a 
přijeďte! Začínáme ve středu a končíme v pátek 
vždy ve 12h. Přihlaš se do 19.10. mailem na 
stara.ves@razdva.cz nebo tel. 558 669 413! 

   

 
 
 
 

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

  

  

V sobotu 19. listopadu proběhne v Základní škole ve Staré Vsi nad Ondřejnicí druhé Diecézní fórum mládeže. 

Jde o setkání zástupců mladé generace z řad laiků, kněží, řeholníků, organizací s o. biskupem Františkem V. 

Lobkowiczem a následná diskuse. Hlavním tématem je svátost biřmování. Prosíme o modlitbu! 

19. listopadu    ZŠ Stará Ves n/O. 
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  Listopad 2011 A k c e   p r o   v á s Vagónek 
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  Listopad 2011 K   z a m y š l e n í Vagónek 
 

  

K   ZK   ZK   ZK   Z    A M Y Š L E N ÍA M Y Š L E N ÍA M Y Š L E N ÍA M Y Š L E N Í    
 

  

 

 

                                                                                                                              

Jsem součástí velikého díla 
Bůh mě nestvořil bezdůvodně… 

      

Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol,  
který neobdržel nikdo jiný. Mám své 
poslání – v tomto životě je třeba nikdy 
nepoznám, bude mi však 
odhaleno v tom 
příštím… Jsem 
součástí velikého 
díla, jsem článkem 
řetězu, pojítkem 
mezi lidmi. Bůh mě 
nestvořil bezdůvodně. Jen 
tehdy, budu-li dodržovat jeho přikázání  
a sloužit mu podle svého povolání, mohu  
i - nevědomě - činit dobro, konat jeho dílo, 
být andělem pokoje a hlasatelem pravdy 
na svém místě. 
 

Bůh nedělá nic zbytečně… 
Chci mu tedy důvěřovat. Ať jsem čímkoliv  
a ať se nacházím kdekoliv, nikdy nebudu 
odvržen. Bůh nic nedělá zbytečně, on může 
prodloužit můj život nebo jej zkrátit, on 
sám ví, co je třeba. Může mi vzít přátele, 
může mě uvrhnout mezi cizince, může 
způsobit, abych se cítil opuštěn a na duchu 
skleslý, může skrýt mou budoucnost – 
přesto jedině on ví, co je třeba. 
 

Bůh ví, kde je mé štěstí… 
Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já 
to však nevím. Neexistují pravidla toho,  
co je šťastné a dobré, a to, co vyhovuje 
jednomu, se pro druhého nehodí. 

     Velmi se liší způsoby, kterými lze 
dosáhnout dokonalosti, a pro každého je 
vhodný jiný lék. Bůh nás tedy vede 
zvláštními cestami. Víme, že si přeje, 
abychom byli šťastní, ale nevíme, v čem 
naše štěstí spočívá ani jak ho dosáhnout. 
Musíme to tedy nechat na něm… Můj Bože, 
bezvýhradně se odevzdávám do tvých 
rukou. Ať už bohatství nebo bída, radost či 
žal, přátelství nebo ztráta blízké osoby, čest 
nebo ponížení, zpráva dobrá nebo špatná, 
pohodlí nebo nepohodlí, tvá přítomnost 
nebo ztráta tvé přízně, to vše je pro mě 
dobré, pokud to pochází od tebe. Ty jsi 
Moudrost a ty jsi Láska – co víc bych si 
mohl přát? 
 

Krok za krokem… 
Řiď se svým světlem navzdory všem 
obtížím a ono tě povede tak daleko, že tam 
nelze dohlédnout. Abrahám uposlechl 
volání a vydal se na cestu, aniž by věděl, 
kam putuje. Stejně tak my, následujeme-li 
hlas Boží, budeme 
krok za krokem 
přivedeni  
do nového 
světa, o kterém jsme předtím neměli  
ani tušení. Tak laskavý záměr s námi má 
Bůh: dává, ne však najednou, ale podle 
míry a období, moudře.  
 
Zpracováno podle knihy Johna Henryho 
Newmana – I pokus se počítá. 

 
(www.vira.cz) 
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  Listopad 2011 K e e p   s m i l i n g !    Vagónek 
 

 

 

 
 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Babička si půjčuje v knihovně milostný 
román. Knihovnice, která ji zná, je 
překvapena: „Já myslela, že se zajímáte jen  
o dějiny.“ „Jo, holka, v mým věku jsou tohle 
už dějiny.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Soudružka učitelka se ptá dětí: „Děti, kdo ví, 
jak se jmenoval nejvýznamnější člověk  
20. století?“ Nikdo se nehlásí. „No děti,  
kdo správně odpoví, dostane čokoládu.“ 
Přihlásí se Pepíček a říká: „Vladimír Iljič 
Lenin.“ „Výborně, pojď si vzít čokoládu!“ 
Pepíček vezme čokoládu a když si sedá  
do lavice, říká si potichu: „Sorry, Rambo,  
ale obchod je obchod.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Přijde pán k psychiatrovi: „Tak co vám je, 
pane Vokurka?“ „Víte, já mám takový 
problém, já si pořád myslím, že jsem kůň.“ 
„No, to není nevyléčitelná nemoc, pane.  
Ale je to velmi nákladná léčba.“ „To nebude 
žádný problém, já už jsem vyhrál čtyři 
dostihy.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Proč mi vlastně nedovolíš sednout  
za volant, vždyť jsem už dost starý!“ ptá se 
mladík otce. „Ty ano, ale auto ještě ne!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Setkají se dva policajti a jeden říká druhému: 
„Víš o tom, že tenhle rok bude Silvestr  
v pátek?“ Druhý mu odpoví: „Ajtakrajta, 
doufám, že to nebude třináctého!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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