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  Leden 2012          Ú v o d n í  s l o v o   o. K a m i l a      Vagónek 
 

 

Milí přátelé! 
 
Ježíš se narodil také pro tebe, ať už jsi kdokoliv. 
Starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný 
nebo neúspěšný. Narodil se pro tebe a k tobě 
chce také přijít. Chce přijít, aby ti ukázal naději, 
která nezávisí na tvých schopnostech, výhrách  
či prohrách. Chce přijít, aby ti otevřel cestu 
k bohatství, které není závislé na tvých úspěších, 
ani na míře inflace.  
Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být 
odpuštěno a že i ty můžeš dojít naplněného 
života … 

 
 
Do nového roku Božího přejí každému nebát se 
držet dobrých hodnot. Jít vždy za světlem 
Božím, které ukazuje jasný směr cesty života. 
Zvu vás také srdečně na náš lednový tradiční 
ples Střediska - 7.1. v 19.30 hod. na ZŠ ve Staré 
Vsi a také na Pouť důvěry do Taizé (29.1.-
6.2.2012), jsou ještě volná místa. 
 
Požehnané a pokojné vánoce plné lásky 
vyprošuje  

+ o. Kamil 
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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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LLLL    iiii    tttt    uuuu    rrrr    gggg    iiii    cccc    kkkk    ýýýý            kkkk    aaaa    llll    eeee    nnnn    dddd    áááá    řřřř 

LEDEN 2012 
 

01.01.2012 1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Žl 67 2. čteni: Gal 4,4-7  
                                  Evangelium: Lk 2,16-21 
02.01.2012  1. čtení: 1Jan 2,22-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,19-28 
03.01.2012 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,29-34 
04.01.2012 1. čtení: 1Jan 3,7-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,35-42 
05.01.2012 1. čtení: 1Jan 3,11-21 Žalm: Žl 100 Evangelium: an 1,43-51 
06.01.2012 1. čtení: Iz 60,1-6 Žalm: Zl 77 2. čteni: Ef 3,2-3a.5-6 
                                  Evangelium:  Mt 2,1-12 
07.01.2012 1. čtení: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Zl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 
08.01.2012 1. čtení: Iz 55,1-11 Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6 2. čteni: 1Jan 5,1-9  
                                  Evangelium: Mk 1,6b-11 
09.01.2012 1. čtení: 1Sam 1,1-8 Žalm: Zl 116B Evangelium: Mk 1,14-20 
10.01.2012 1. čtení: 1Sam 1,9-20 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Mk 1,21b-28 
11.01. 2012 1. čtení: 1Sam 3,1-10.19-20 Žalm: Zl 40 Evangelium: Mk 1,29-39 
12.01.2012 1. čtení: 1Sam 4,1-11 Žalm: Zl 44 Evangelium: Mk 1,40-45 
13.01.2012 1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22a Žalm: Zl 89 Evangelium: Mk 2,1-12 
14.01.2012 1. čtení: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a Žalm: Zl 21 Evangelium: Mk 2,13-17 
15.01.2012 1. čtení: 1Sam 3,3b-10.19 Žalm: Zl 40(39) 2. čteni: 1Kor 6,13c-15a.17-20  
                                  Evangelium: Jan 1,35-42 
16.01.2012 1. čtení: 1Sam 15,16-23 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mk 2,18-22 
17.01.2012 1. čtení: 1Sam 16,1-13 Žalm: Zl 89 Evangelium: Mk 2,23-28 
18.01.2012  1. čtení: 1Sam 17,32-33.37.40-51 Žalm: Žl 144 Evangelium: Mk 3,1-6 
19.01.2012  1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7 Žalm: Žl 56 Evangelium: Mk 3,7-12 
20.01.2012  1. čtení: 1Sam 24,3-21 Žalm: Zl 57 Evangelium: Mk 3,13-19 
21.01.2012  1. čtení: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 Žalm: Zľ 80 Evangelium: Mk 3,20-21                                                    
22.01.2012  1. čtení: Jon 3,1-5.10 Žalm: Žl 25(24) 2. čteni: 1Kor 7,29-31  
                                  Evangelium: Mk 1,14-20 
23.01.2012  1. čtení: 2Sam 5,1-7.10 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 3,22-30 
24.01.2012 1. čtení: 2Sam 6,12b-15.17-19 Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 3,31-35 
25.01.2012  1. čtení:Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22) Žalm:Žl 117(116) Evangelium: Mk 16,15-18 
26.01.2012  1. čtení: 2Sam 7,18-19.24-29 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mk 4,21-25 
27.01.2012 1. čtení: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mk 4,26-34 
28.01.2012  1. čtení: 2Sam 12,1-7a.10-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,35-41 
29.01.2012  1. čtení: Dt 18,15-20 Žalm: Zl 95(94) 2. čteni: 1Kor 7,32-35  
                                  Evangelium: Mk 1,21-28 
30.01.2012  1. čtení: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a Žalm: Žl 3 Evangelium: Mk 5,1-20 
31.01.2012 1.čtení:2Sam18,9-10.14b.24-25a.30-19Žalm:Žl 86Evangelium:Mk 5,21-43 

(www.katolik.cz) 
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Rok biřmování 
 

Drazí mladí přátelé,  
 
tento rok nás naši biskupové vybízejí, 
abychom se zamýšleli nad svátostí 
biřmování. Tím pak tematicky navazujeme 
na svátost křtu, kterému jsme se, jak si jistě 

vzpomínáte, 
věnovali minulý 
rok. Biřmování 
není zdaleka tak 
žádané, jako 
svátost křtu  

a příčinu je 
zapotřebí hledat 

hlavně v jeho 
neporozumění. Někteří 

nepraktikující křesťané žádají pro své dítě 
křest, svátost biřmování však už nikoliv. 
Není jim známo, že svátost biřmování je 
potřebná k naplnění křestní milosti, takže 
svátost křtu zdokonaluje a doplňuje. Je  
to svátost, která vylévá Ducha svatého,  
aby nás hlouběji spojila s působením Ježíše 
Krista a tím i s jeho mystickým tělem - církvi.  
     Při udílení této svátosti dochází k plnému 
přijetí Ducha svatého, tak jak ho obdrželi 
apoštolové v den letnic. Aby se lépe vyjádřil 
tento dar Ducha svatého, velmi brzy se 
začalo přdávat ke vkládání rukou i mazání 
vonným olejem (křižmem). Už od dávných 
dob byl olej považovaný za látku, která je 
obdařena mimořádnou silou. Ve starověku 
na východě byl olej používaný jako 
prostředek na uzdravení rozličných nemocí. 

     V Babylónii se doktor dokonce jmenoval 
Asu, což v překladu znamená znalec olejů. 
Starý zákon nám pak při pomazání krále 
Davida potvrzuje, že se olej stává symbolem 
Ducha svatého. "Samuel tehdy vzal roh  
s olejem a pomazal Davida uprostřed jeho 
bratrů. A duch Hospodinův se Davida 
zmocňoval od onoho dne i nadále" (1Sam 
16,13). Copak Duch svatý v biřmovanci 
působí? 
Kromě 
jiného, 
také 
pomáhá 
rozlišovat 
dobro od 
zla, jak je 
to psáno  
ve 45. 
žalmu. 
"Miluješ spravedlnost, nenávidíš zlo;  
proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem 
veselí nad tvoje druhy." (Žl 45,8).  
Toto rozlišování je pak důležité v rozpoznání 
hříchu, který nás tolik oddaluje od našeho 
Boha.  
     Toto krátké zamyšlení na začátek roku 
biřmování snad bude stačit. Určitě brzo  
na toto téma ještě něco uslyšíme. Nejen 
díky tomu, že mnozí z vás zmiňovanou 
svátost letos přijmou, ale možná také díky 
tomu, že otec biskup František při udělování 
biřmování vaši farnost navštíví. 
 

 o. Marek 
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T A N E T A N E T A N E T A N E Č N Í   VČ N Í   VČ N Í   VČ N Í   V    Í KÍ KÍ KÍ K    E N DE N DE N DE N D    
 

  

 

Rozhodli jsme se zopakovat taneční kroky. 
Přihlásili jsme se tedy na Taneční víkend do 
Staré Vsi. Víkend se konal na přelomu 
starého a nového církevního roku. V pátek 
večer se sjely na staroveské faře všechny 
taneční páry. 
     Bylo nás sice jenom 6 párů, ale aspoň to 
bylo takové rodinné. Taneční mistři Monča 
a Honza už na nás čekali. Nabrat sílu 

chutnou 
večeří, 

nachystat 
střevíčky a 
přesunout 
se do 

místní 
hasičárny. 

Naše 
taneční snažení jsme zahájili tancem 
merengue, při kterém jsme se i trochu 
seznámili. Následovalo tango a cha-cha, při 
kterých jsme se pobavili, ale i zapotili. 
Páteční večerní program skončil, společně 
jsme se pomodlili na dobrou noc, přesunuli 
na faru a šli spát. V sobotu ráno jsme 
všichni začali společnou modlitbou, 
následovala mše svatá i pro farníky v 
kostele, snídaně a přesun do hasičárny. 
Čekal nás náročný taneční den.  
V dopoledním bloku jsme se naučili waltz, 
salsu a jive. Někomu to šlo víc, někomu 
míň, ale ochotní mistři se nám rádi a dlouze 
věnovali. Skončil dopolední blok a my jsme 
měli chvilku pauzu nejen na oběd. Kdo 
chtěl, mohl i v siestě zdokonalovat své 
taneční kreace.      

Po odpolední siestě jsme pokračovali v 
tancování. Tentokrát byla na programu 
rumba, polka a zopakování tanců 
předešlých. Celý taneční víkend byl 
prokládán soutěžemi. Jedna taková 
závěrečná byla i na konci kurzu, kdy měl 
každý pár předvést to, co se naučil. Po 
vyhlášení vítězů a předání osvědčení o 
absolvování tanečního víkendu jsme se 
přesunuli na faru. Ale program ještě 
zdaleka nekončil. Po večeři jsme měli na 
výběr - buďto zúročit své taneční znalosti a 
dovednosti na Senzamezu - Setkání na 
zakončení mezidobí neboli oslava 
církevního Silvestra, nebo odpočívat u 
stylového filmu Tančím, abych žil. Většina z 
nás zvolila druhou možnost, u které jsme si 
mohli i odpočinout:-). V neděli zbývalo 
posledních pár činností - uklidit faru, 
připravit se na mši svatou a jít na mši 
svatou. 
Pak už 
jenom 
oběd a 
rozjezd 
domů. 
Díky 
všem, 
kteří se 
tam o nás starali, kteří pro nás program 
nachystali, kteří nás učili tancovat, kteří 
nám vařili. Díky. 

 
Marteo N. 
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…aneb jak týmáci 
přicházejí o iluze… 

 
Shrnout velké věci do malého článku se 
nedá, nýbrž však se vám pokusím přiblížit 
„životní“ zážitek týmáků spolu s kněžími, 
kteří svým iluzím dali velikost asi takovou, 
jako je roztažitelný vesmír.  
     Určitě si říkáte, že sám nadpis je asi 
překlep, ba není to zcela pravda. Zážitek 
z Animátorského víkendu předčil všechny 
naše očekávání, ale o tom až níže.  
     Sobota začala velmi brzkou mší svatou, 
jak je již zvykem, a následně náš zážitek 
pokračoval velmi vydatnou snídaní, kde se 
řešilo, co nás za chvíli čeká. Zazvonil 
zvonek, a z Katčiných úst znělo: „Všichni do 
shromažďovny, přijel o. Bogdan“. Nelhala - 
byl tam. Zatímco jsme se dopoledne 
dozvěděli něco o tom, co s námi může 
udělat ten „ZLÝ“, tak odpoledne zastihla 
naše mozky informace o tom, že ve Staré 
Vsi žijí bizoni a dají se legálně „lovit“. Jak 
působivé, ale háček byl v tom, že naše 

„prérijní bizony“ představovala téměř celá 
fara a její trvalí usedlíci - týmáci a kněží.  
Ale ještě větší háček byl v tom, že 
uloveného bizona jsme si měli dotáhnout, 

a to doslova, až k překupníkovi, který 
představoval jakéhosi nadřízeného, bez 
kterého by nebyla šance hru vyhrát. 
V našem případě to byla Katka a myslím, že 
se na ni usmálo štěstí, když viděla své 
kolegy, jak s nimi Animátoři po trávě jen 
šoupou a zametají. Kdybychom to vzali 
z pohledu třetí osoby, zcela žádný zážitek, 
ale když se na hru podíváme z pohledu 
lovců, kteří 
mohou tahat a 
„střílet“ své 
nadřízené – co 
víc si přát? 
(Určitě si 
domyslíte, proč 
tedy ten nadpis.) 
     K večeru jsme 
také byli navštívit 
farníky, kterým 
jsme snad zpříjemnili sobotní odpoledne, 
když jsme si k nim přišli popovídat a zkrátit 
tak dlouhou chvíli. Společně pak 
s některými jsme zašli na vánoční koncert 
skupiny SoliDeo. Byl krásný a netradiční a 
opravdu se líbil.  
Neděle, den odpočinku, jak se praví 
v Desateru, ale né však na faře ve Staré Vsi. 
Neděle = sobota, a naopak. Nic jiného než 
pouklízet po sobě nepořádek nám asi 
nezbývalo, a tak se všici s vervou vrhli do 
práce. Úklid vagónu, luxování a vytírání 
nám však zabírá čím dál tím měně času, 
přestože je nás čím dál tím míň, a 
v důsledku toho jsme se ještě mohli všichni 
připravit na mši svatou s doprovodem slov 
o. Kamila. Když se zapálila druhá svíce, 
všichni už jen děkovali za super víkend. 
 

animátor Víťa S. 
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ZÁVZÁVZÁVZÁVĚRY ZĚRY ZĚRY ZĚRY Z    DIECÉZNÍHO FÓRA MLÁDEŽEDIECÉZNÍHO FÓRA MLÁDEŽEDIECÉZNÍHO FÓRA MLÁDEŽEDIECÉZNÍHO FÓRA MLÁDEŽE    
 

  

 

                                                                                                                              

Téma: sv. biřmování 
Dne 19. listopadu 2011 se uskutečnilo druhé 
diecézní fórum mládeže v ostravsko-opavské 

diecézi. Mladí 
laičtí zástupci 
za děkanáty se 
sešli již večer 
předem, aby 
prodebatovali 

situaci týkající se sv. biřmování ve svých 
děkanátech. V předvečer se nás „rokovalo“ cca 
15 lidí, v sobotu nás doplnili kaplani pro mládež, 
zástupci řeholí a komunit a samozřejmě 
o.biskup František Lobkowicz. Celkem nás bylo 
asi 30. Smyslem setkání bylo a je prodiskutovat 
zvolené téma, příp. cokoli dalšího s o.biskupem, 
poznat spolupracovníky v oblasti mládeže  
a předat své názory a postřehy. Stálo za to být 
zde! Níže zveřejňujeme „závěry“ z fóra… 
 
1. Příprava na svátost biřmování 
Diskuze v rámci přípravy na biřmování. Mladí 
sice považují za důležité přednášky, na kterých 
získávají znalosti nauky víry, ale zároveň 
vyslovují touhu po tom, aby o daných tématech  
bylo diskutováno a aby se mohli ptát na témata, 
která se jich dotýkají. Diskuzní skupinky.  
     Pozitivně hodnotí víkendové pobyty v rámci 
přípravy na biřmování a osobní rozhovor  
s knězem. Rozdělení biřmovanců na starší  
a mladší, je-li to možné. Více modlitby  
na přípravných setkáních (přehlcenost 
informacemi, málo modlitby). Probrat spíše 
málo témat, ale do hloubky. Prodiskutování 
témat. 
     Zapojení laiků do přípravy (těch, kteří mají co 
říci) – svědectví žité víry jako základ. Pozvat 
zajímavé hosty. Spolupráce s řeholníky 
(sestrami, bratry). Osobní svědectví. Možnost 
diskuze s knězem nad volbou témat přípravy. 
Osobní kontakt – jednak mezi biřmovancem  
a knězem, jednak mezi biřmovanci navzájem 
(pomohou např. víkendové pobyty). 

2. Biřmování 
Přijímat v okamžiku osobní připravenosti. 
Otevření vůči darům Ducha. Touha po přijetí 
svátosti. 
     Otázka věku: Mladí vnímají negativně 
ovlivňování příbuznými/knězem, kteří jim 
doporučují přijmout svátost biřmování v brzkém 
věku (např. 14, 15 let). Každý má právo se 
rozhodnout, kdy je na svátost biřmování 
připraven. Je to individuální, někdo v 15 letech, 
někdo ve 20 letech. Mladí touží přijímat tuto 
svátost v momentě zodpovědné připravenosti. 
 
3. Život po biřmování 
Zapojení mladých, kteří již byli biřmováni,  
do přípravy na biřmování. Mladí se vyslovili,  
že rádi pomohou knězi ve farnosti s vedením 
přípravy (tam, kde je to možné, např. vedení 
diskuzních skupinek, vaření na víkendovkách 
biřmovanců, modlitby za jednotlivé biřmovance 
apod.). Zapojení animátorů v dané farnosti. 
     „Postbiřmo“ – schůzky biřmovanců po přijetí 
svátosti, vzájemné obohacení se a povzbuzení. 
Hledat možné cesty v pokračování společného 
osobního růstu víry. 
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  Leden 2012 A k c e   p r o   v á s Vagónek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

      
  

 

Již je spuštěno elektronické přihlašování!!! 

http://dozdaru.jdem.cz 
…tam také naleznete bližší praktické informace. 
Veškeré info hledej na oficiálním webu setkání http://zdar2012.signaly.cz. 
Jen připomínáme, že se setkání uskuteční ve dnech 14. – 19. 8. 2012 ve Žďáru nad Sázavou. 
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  Leden 2012 A k c e   p r o   v á s Vagónek 
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  Leden 2012 K e e p   s m i l i n g !    Vagónek 
 

 

 

 
 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Pasažér v taxíku si všiml, že řidič má  
na jmenovce napsáno Václav Klaus. Povídá: 
„Koukám, že se jmenujete Václav Klaus.“ 
„Jo, tak se jmenuju.“ „To je docela známé 
jméno.“ „No, ani se nedivím. Taky tu  
už jezdím čtyřicet let.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Jednoho vědce porazilo auto a řidič ujel. 
Policista, který vědce vyslýchá, se ptá: 
„Pane, zapamatoval jste si alespoň jeho 
espézetku?“ „Ne přesně. Ale pamatuju si,  
že kdyby se vynásobila první půlka tou 
druhou, výsledek by byl stejný, jako  
to čtyřčíslí, akorát v obráceném pořadí.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Jaká je mužská verze romantického večera? 
Fotbalový stadión osvětlený svíčkami. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno? 
Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním 
úklidem.“ „Z takového důvodu vám přece 
nebudu dávat volno.“ „Děkuji, věděl jsem,  
že je na vás spolehnutí.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Když osoba napomáhá zločinci porušovat 
zákony, než je zločinec zatčen, nazveme ji 
komplicem. Když osoba napomáhá zločinci 
porušovat zákony, když je zločinec zatčen, 
nazveme ji obhájcem. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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