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Milí přátelé! 
 
Na začátku chci moc poděkovat těm, kteří jste 
sloužili jako animátoři, spolupořadatelé  
na diecézním setkání mládeže v Ostravě. 
Diecézní setkání nejsou pro parádu. Zakusili 
jsme živou víru Ježíše Krista ve společenství nás 
mladých s místním otcem biskupem Františkem. 
Věřím, že jste si přišli každý na své. Vždy se 
snažíme připravit širokou škálu aktivit, ale to 
nejdůležitější je setkání s Kristem při eucharistii, 
svátosti smíření, společných modlitbách  
či katechezích. Na to, prosím, nezapomínejte  
ve svých rodinách a farnostech během celého 
roku. 
     Prožité velikonoční svátky nás znovu ponořily 
do síly společenství u Krista při mši svaté. Někdy 
se mladému člověku nechce. Někdy neví proč. 
Slovo Boží a lámání chleba je pramenem Boží 
přítomnosti. Kříž, všechny naše mládežnické 
kříže, patří do velkého pátku, kdy si 
uvědomujeme, že nikdy neneseme 
své těžkosti a trápení 
sami. Je tu 
Ježíš, on jde 
přede mnou. 
Nesmíme 
zapomenout na 
ticho, ze kterého se rodí 
síla setkání, síla slova, síla vztahu. 
Vše jsme završili vzkříšením, z prázdného hrobu, 
ze tmy do života a světla. Tak máme žít a tak 
kroky každého dne následovat Pána.  
     Neodmyslitelnou postavou na cestě Ježíše je 
jeho Matka Marie. Celý měsíc květen ji 
projevujeme úctu. Nemálo z vás zápasí  
s modlitbou růžence, natož jít na májovou 
pobožnost – „To je přece pro babičky, ne  
pro mladé.“ Ona je člověk jako my. Přijala 
poslání od Boha a také skrze Božího syna se 
stala naší Matkou. Papež Benedikt o Marii říká:  
     „Máme v nebi Matku. Protože je v Bohu a s 

Bohem, je na blízku každému z nás, zná naše 

srdce, slyší naše modlitby, dokáže nám pomáhat 

svou mateřskou dobrotou. Podle Pánových slov 

nám byla dána za matku, na kterou se můžeme 

obracet v každičkém okamžiku.“ (15. Srpna 
2005). 

     Najít cestu ke správné mariánské úctě chvíli 
trvá. Já osobně jsem často obdivoval dědečka  
a babičku, jak se rádi modlí růženec. Oni mě 
tuto modlitbu naučili. Rád jsem chodíval  
na májové pobožnosti každý den do místní 
kaple. Je pravdou, že jako mladý jsem byl 
jediný. Mohu vám říci, že pravidelné setkání  
při mariánských modlitbách, zpěvů písní a čtení 
na pokračování, ve mně zanechalo hluboký 
vztah k Panně Marii. Ona se jako matka za své 
děti vždy a ráda přimlouvá. Je otázkou, jestli 
jako děti víry k ní přicházíme a svěřujeme své 
životy pod její ochranu.  
     Mladí přátelé, rádi se vydávejte na modlitbu 
májových pobožností. Nebojte se aktivně zapojit 
ve farnosti. Nabídněte své síly k přípravě  
a vedení májové pobožnosti. To samé platí  
o modlitbě růžence. Věřím, že babičky vám rády 
před mši svatou svěří desátek růžence.  
Na spolču se můžete pomodlit tzv. desátek xxx, 
podle toho kolik je členů, za každého jeden 
Zdrávas Maria.  
 
     Co nabízí májový čas na středisku?  
Na začátku Hudební víkend. Na něm se dozvíš  
o kráse skryté v hudebě.  Společně si zazpíváme, 
zahrajeme a prohloubíme znalosti z hudební 
oblasti.  Další víkend následuje Cykolo-pouť. Je 
pro každého. Neboj se kilometrů. Vždy je možno 
dojet autem. Chceme projet tzv. Prajzko, 
zastavíme se v mém rodišti a zpět. Cílem je 
vidět, zakusit, obětovat... Třetí víkend patří 
animátorům „jedničkám“, kteří finišují první rok 
kurzu přípravy na službu ve farnosti. Na závěr 
měsíce máte možnost společně s námi  
na středisku a farnosti vzývat Ducha svatého  
při Svatodušním nočním bdění. Začne v sobotu 
26.5. od 19.30 hod na DSM. Více informací  
o všech aktivitách najdete na našem webu 
http://dcm.doo.cz.  
     Apoštolové spolu s Marii čekali a modlili se  
o přijetí Ducha svatého. Čas modlitby je vždy 
užitečný. Vyprošuji ti potřebné milosti k znovu 
obnovení víry a síly v Duchu svatém. On nás učí 
všemu, co kdy říci, dává inspirace, vede 
modlitbou, živí svátostmi a další.  Žít v jeho 
škole je vždy fakt dost dobrý! Pán Ti žehnej! 
 

+ o. Kamilos - DSM 
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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 HLEDÁME HLEDÁME HLEDÁME POMOCNÍKY DO KUCHYNPOMOCNÍKY DO KUCHYNPOMOCNÍKY DO KUCHYNPOMOCNÍKY DO KUCHYNĚĚĚĚ!!!!!!!!!!!!    
 

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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KVĚTEN 2012 
 

01.05.2012 1. čtení: Gn 1,26-2,3 Žalm: Žl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58 
02.05.2012  1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Žl 67 Evangelium: Jan 12,44-50 
03.05.2012 1. čtení: 1Kor 15,1-8 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Jan 14,6-14 
04.05.2012 1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 14,1-6 
05.05.2012 1. čtení: Sk 13,44-52 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 14,7-14 
06.05.2012 1. čtení: Sk 9,26-31 Žalm: Žl 22(21) 2. čteni: 1Jan 3,18-24  
                                  Evangelium: Jan 15,1-8 
07.05.2012 1. čtení: Sk 14,5-18 Žalm: Žl 115 Evangelium: Jan 14,21-26 
08.05.2012 1. čtení: Sk 14,19-28 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
09.05.2012 1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Žl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
10.05.2012 1. čtení: Sk 15,7-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 15,9-11 
11.05. 2012 1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Žl 57 Evangelium: Jan 15,12-17 
12.05.2012 1. čtení: Sk 16,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Jan 15,18-21 
13.05.2012 1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Žalm: Žl 98(97) 2. čteni: 1Jan 4,7-10  
                                  Evangelium: Jan 15,9-17 
14.05.2012 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Žl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17 
15.05.2012 1. čtení: Sk 16,22-34 Žalm: Žl 138 Evangelium: Jan 16,5-11 
16.05.2012 1. čtení: Rim 8,31b-39 Žalm: Žl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22 
17.05.2012 1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Žl 47(46) 2. čteni: Ef 1,17-23  
                                  Evangelium: Mk 16,15-20 
18.05.2012  1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a 
19.05.2012  1. čtení: Sk 18,23-28 Žalm: Žl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28 
20.05.2012  1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Žl 103(102) 2. čteni: 1Jan 4,11-16  
                                  Evangelium: Jan 17,11b-19 
21.05.2012  1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 16,29-33  
22.05.2012  1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a 
23.05.2012  1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Žl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19 
24.05.2012 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Žl 16 Evangelium: Jan 17,20-26 
25.05.2012  1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm:Žl 103 Evangelium: Jan 21,15-19 
26.05.2012  1. čtení: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Žl 11 Evangelium: Jan 21,20-25 
27.05.2012 1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Žl 104(103) 2. čteni: Gal 5,16-25  
                                  Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15 
28.05.2012  1. čtení: 1Pt 1,3-9 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mk 10,17-27 
29.05.2012  1. čtení: 1Pt 1,10-16 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mk 10,28-31 
30.05.2012  1. čtení: 1Pt 1,18-25 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mk 10,32-45 
31.05.2012  1. čtení: Sof 3,14-18 Žalm: Žl 12 Evangelium: Lk 1,39-56 
 

(www.katolik.cz) 
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Seslání Ducha svatého 
 

Drazí čtenáři vagónku!  
 
Na konci měsíce května budeme slavit 
slavnost Seslání Ducha Svatého. Touto 
slavností, která se slaví padesátý den  
po zmrtvýchvstání Páně pak vrcholí celá 
velikonoční doba. Velikonoční svíce bude 
zapálena a slavné zvolání Aleluja nás bude 
při bohoslužbě také doprovázet. Z určitého 
pohledu můžeme v této slavnosti pak spatřit 
naplnění Roku biřmování, který letos 
prožíváme. Stačí se jenom zamyslet nad tím, 
co říká Katechismus katolické církve  
o svátosti biřmování: «Svátost biřmování 
nám poskytuje zvláštní sílu Ducha svatého, 
abychom šířili a bránili víru slovem  
a skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, 
abychom statečně vyznávali Kristovo jméno 
a abychom se nikdy nestyděli za kříž»  
(KKC 1303). 
 

     Při udílení svátosti biřmování jakoby 
biřmovanci prožívali to samé, co apoštolové 
při seslání Ducha svatého v prvotní 
jeruzalémské církvi. «Když nastal den letnic, 

byli všichni shromážděni na jednom místě.  
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se 
žene prudký vichr, a naplnil celý dům,  
kde byli. 3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé 
jazyky, rozdělily se a na každém z nich 
spočinul jeden; 4 všichni byli naplněni 
Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit 
jinými jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat» (Sk 2,1-4). Živý obsah 
velikonočního tajemství tak zůstává trvale 
přítomen mocí Ježíše Krista v Božím slově, 
ve svátostech a v celém organismu církve.  
A to je něco úžasného a velikého. Ježíš nás 
při svém nanebevstoupení neopustil,  
ale neustále zůstává s námi skrze působení 
svého daru, to je Ducha Svatého. My  
pak nestavíme na moudrosti lidské, ale  
na Boží. Duch svatý je ten, který člověku 
osvětluje cestu a uvádí do plnosti pravdy. 
Dovolme mu v nás dokončit dílo, započaté 
ve svatém křtu. 
 

 o. Marek 
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Diecézní setkání mládeže – 23.-24.3.2012 Ostrava 
 

     Tak už se to nějak stalo, že i já jsem společně s 
dalšími lidmi z našeho děkanátu seděla ve vlaku a 
společně jsme se ubírali směr Ostrava na 
diecézní setkání mládeže (BISCUP). Jakmile se z 
reproduktoru ozval hlas oznamující cílovou 
stanici, vystoupili jsme a společnými kroky jsme 
kráčeli k Biskupskému gymnáziu (BiGy) v Porubě. 
     Při příchodu už na nás čekali organizátoři, u 
kterých jsme se registrovali, obdrželi od nich 
dárek – modrý pásek na ruku – a nakonec nás 
ubytovali do tříd. Protože nás bylo opravdu 
hodně a registrace trvala opravdu dlouho, tak i 
registrovaní měli opravdu kopu volného času. 
Mnozí svůj drahocenný čas využili k prohlídce 
okolí, jiní k navázání nových přátelství a další 
například k osvěžení chuťových pohárků v 
místních čajovnách. 
     Když už se fakt zdálo, že se nás víc na BiGy 
nevleze, registrace skončila a začal předprogram 
BISCUPu. Předskokanem předprogramu byla 
BiGy-schola, jenž nás povzbudila krásným 
zpěvem. Po ní „přišli na scénu“ mladí 
moderátoři, kteří vtipnými scénkami a ještě 
vtipnějšími hláškami přiváděli mnohé účastníky k 
záchvatům nakažlivého smíchu. A to jsme ještě 
nevěděli, co nás čeká. Organizátoři si pro nás 
připravili 2 aktivity – MODLITBU TAIZÉ a VEČER 
CHVAL. A teď „Pane raď!“ Bylo těžké rozhodnout, 
kam se vydat, zda na vzdálenější „Večer chval“ 
nebo bližší „Modlitbu Taizé“. Se svými přáteli 
jsme se rozhodli na Večer chval. V Pustkoveckém 
kostele nás přivítala schola s Přívozu, se kterou 
jsme to pořádně „rozjeli“. Mladí tančili v lavicích, 
dělali hada (vláček) po chrámové lodi, tančili 
kankán s kněžími před oltářem a hlavně svým 
zpěvem vytvářeli tu nezapomenutelnou 
atmosféru. Vždyť heslem letošního diecézního 
setkání byl úryvek z Bible: „Radujte se stále v  

Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4). Myslím, že 
mladí svou radost nemohli vyjádřit jinak. ☺     O 
modlitbě Taizé, která se konala v kostele v 
Třebovicích, jsem se dozvěděla, že to byl také 
neopakovatelný zážitek. Pak jsme se vrátili zpět 
na BiGy, rozšířili jsme řady návštěvníků 
přeplněných čajoven a nakonec jsme se 
společensky unaveni, zahrabali do svých spacáků 
ke sladkému spánku. 
     Za ranního kuropění (v 7:15) nás probudily 
zpěvy BiGy-scholy a společně s týmáky ze Vsi 
jsme se pomodlili ranní chvály. Pak nás čekala 
výtečná snídaně našich hostitelů. Každý si vzal to, 
na co měl chuť. Po snídani už jsme byli jen nuceni 
sbalit si „svých pět švestek“ a jít zase dál. Dvě 
speciální tramvaje nás dopravily až do centra 
města ke katedrále Božského Spasitele, ve které 
jsme přivítali otce biskupa a vyslechli jsme si 
katechezi o Duchu Svatém otce Petra Smolka a 
řadové sestry Lídy. Obě katecheze byly velmi 
poučné a zajímavé. Poté následovala „ukázka“ 
našich animátorů, kteří měli vést diskusní 
skupinky a diskutovat na otázky z katecheze. 
Mnozí animátoři se tohoto (pro některé) těžkého 
úkolu zhostili opravdu bravurně. Když jsme ve 
skupinkách dostatečně prodiskutovali všechny 
otázky, čekalo nás další překvapení od 
organizátorů – 3 workshopy: 1) Rodinný duch 
aneb proč nežít sex před manželstvím 
(biskupství); 2) Duch svatý (kostel sv. Václava); 3) 
Duch zlý (Don Bosko). 
     Pak už byla chvíle od všech vytoužená, 
podával se OBĚD!!! Obdrželi jsme chutnou 
zelňačku a chleba rozplývající se na jazyku. 
Následně na nás čekala některá z těchto 
prohlídek: biskupství, TV Noe, kostel sv. Václava, 
klášter Salesiánů. Ti rychlejší z nás stihli projít i 3 
prohlídky z této zajímavé nabídky. 
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Diecézní setkání mládeže – 23.-24.3.2012 Ostrava 
 

Jakmile čas určený k prohlídkám vypršel, sešlo se 
přes 500 mladých účastníků BISCUPu před 
biskupstvím, aby společně s našimi kněžími a 
laskavým otcem biskupem prošli „Cestu Světla“ 
až k ostravské katedrále. Při průvodu byla tři 
zastavení, ve kterých byly znázorněny scénkami 
situace, jak mladý věřící člověk přiváděl k víře 
druhého mladého člověka bohužel nevěřícího. 
Samozřejmě cestou nesměl chybět kříž v čele a 
zpěv. 
     Pak následovala mše svatá, kterou 
(překvapivě) koncelebroval otec biskup. 
Katedrála byla naplněna do posledního místečka 
v lavicích a někteří opozdilci stáli. 

Při mši svaté rušil otce biskupa Františka symbol 
Ducha Svatého – bílá holubice. Po mši se otec 
biskup s námi rozloučil, požehnal nám a poprosil 
zástupce jednotlivých děkanátů, aby si převzali 
holubici a před katedrálou ji vypustili do 
„černých“ ostravských ulic. 
     Vypuštěním holubice bylo oficiálně skončeno 
15. diecézní setkání mládeže. Při odchodu z 
katedrály jsme na rozloučenou dostali balíček s 
plackou celostátního setkání mládeže, uhlím a 
modlitbou za naši diecézi. 
     Poté se účastníci z jednotlivých děkanátů 
pomalu rozjížděli do svých domovů. 

účastník 

Fotky 
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Dva měsíce uplynuly jako voda, my jsme se 
ani nenadáli a byl tu náš čtvrtý animátorský 
víkend, s názvem Písmo svaté a modlitba☺ 
Páteční večer se nesl ve znamení 
vzájemného sdílení starostí, ale i radostí z 
našeho „animátorského“ života ve 
farnostech. Samozřejmě nechyběla ani 
úvodní scénka, tentokrát byla o stvoření 
světa. 
     Sobotu jsme začali s Pánem společnou 
mší svatou ve staroveském kostele. Po 
vydatné snídani začalo naše první tématko 
– „Písmo svaté, jak ho neznáme“, které si 
pro nás připravil otec Jirka Ramík. Díky 
němu jsme mohli blíže poznat Bibli a zjistili 
jsme, že je v ní ukryto mnoho veršů, 
určených právě pro náš život. Tím, který 
nás v listě Jakubově (který jsme četli a 
následně blíže rozebírali) zaujal asi nejvíce, 
byl tento: Jako je mrtvé tělo bez duše, tak 
je mrtvá víra bez skutků. (Jak 2, 26). 
     Po odpoledním klidu a společné práci 
kolem fary a v ní ☺, jsme se ve skupinkách 
odebrali do 
lesa, kde 
jsme podle 
instrukcí 
vytvářeli z 
hlíny desky 
Desatera a 
také 
schránu z větví, ve které jsme desky 
nakonec přenesli k faře. 
     V podvečer nás čekalo tématko číslo dvě 
– „Modlitba jak ji neznáme“. Provázel nás 
jím otec Aleš Písařovic. Společně jsme si 

pojmenovali a popsali různé druhy 
modlitby. Pro mnohé z nás to bylo určitě 

povzbuzení 
a možná 
také malý 
návod, jak 
na to, aby se 
pro nás 

každodenní 
modlitba 

nestala pouhou povinností. 
     Posledním bodem sobotního večera bylo 
setkání s paní Liduškou, která nám dovezla 
spoustu biblických postaviček. Pomocí nich 
se nám podařilo ztvárnit celé nedělní 
evangelium, které jsme si tak mohli už 
dopředu projít a popřemýšlet nad ním. 
     Od pozdních sobotních hodin až do 
nedělního rána také probíhalo v kostele 
čtení Písma svatého. Střídali jsme se po 
dvaceti minutách, a každý z nás tak měl 
možnost být chvíli o samotě s Pánem, který 
se nám dával poznat ve svém Slově. 
     Díky víkendu jsme pookřáli jak na duši, 
tak i na těle . Měli jsme možnost „na 
vlastní kůži“ poznat mnoho způsobů 
modlitby. Nechyběla adorace, modlitba 
breviáře, lektio divina, čtení Písma, mše 
svatá, modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství, osobní modlitba. 
 
     Děkujeme moc všem otcům, týmákům, 
hostům i kuchařkám za skvělý víkend, díky 
němuž jsme měli opět možnost prohloubit 
svůj vztah k Pánu a upevnit také vztahy 
navzájem mezi sebou!!! 

Betty 
  

 

  



    http://dcm.doo.cz      9 
 

  Květen 2012 B E N E D I K T   X V I. Vagónek 
 

  

    B e n e dB e n e dB e n e dB e n e d    i ki ki ki k    t   X i v .t   X i v .t   X i v .t   X i v . 
 

  

 

                                                                                                                              

z poselství mládeži 
 
Drazí mladí, 
jsem rád, že u příležitosti 27. Světového dne 
mládeže se mohu na vás znovu obrátit. V mém 
srdci zůstává živá vzpomínka na naše setkání v 
Madridu vloni v srpnu. Byla to mimořádná 
chvíle milosti, při níž Pán požehnal všem 
mladým, kteří byli přítomni a přišli z celého 
světa. Vzdávám Bohu díky za všechny plody, 
jejichž zrod v těch dnech způsobil a které se  
v budoucnosti jistě rozmnoží ve prospěch 
mladých i pro společenství, k nimž patří. Nyní se 
již zaměřujeme na příští setkání v Rio de Janeiru 
v roce 2013, jehož tématem budou slova „Jděte 
a získejte za učedníky všechny národy“  
(Mt 28, 19). 
     Jako téma letošního Světového dne mládeže 
jsme si vybrali povzbuzení z Listu svatého 
apoštola Pavla k Filipanům: „Radujte se stále  
v Pánu“ (4, 4). Radost je totiž ústředním prvkem 
křesťanské zkušenosti. I během Světových dní 
mládeže prožíváme zkušenost intenzivní radosti, 
ze společenství, z toho, že jsme křesťany, 
radosti z víry. Je to jedna z charakteristik těchto 
setkání. Vidíme její velkou přitažlivou sílu  
a ve světě často poznamenaném smutkem  
a neklidem je důležitým svědectvím o kráse  
a věrohodnosti křesťanské víry. 
     Povoláním církve je přinášet světu 
autentickou a trvalou radost, jakou zvěstovali 
andělé pastýřům v Betlémě během noci Ježíšova 
narození (srov. Lk 2, 10). Bůh nejen hovořil, 
konal zázračná znamení v dějinách lidstva,  
ale natolik se nám přiblížil, že se stal jedním  
z nás a prošel všemi etapami lidského života.  
V současné obtížné situaci mnozí mladí okolo 
vás velice potřebují pocítit, že křesťanské 
poselství je poselstvím radosti a naděje! Spolu  
s vámi bych chtěl uvažovat o této radosti  
a o cestách k jejímu nalézání, abyste ji mohli 
prožívat stále hlouběji a být jejími nositeli  
mezi těmi, kdo se nacházejí ve vašem okolí. 

1. Naše srdce je stvořené pro radost 
Touha po radosti je hluboce vtisknuta do nitra 
lidské bytosti. Za hranicemi okamžitých  
a pomíjivých uspokojení hledá naše srdce 
hlubokou, plnou a trvalou radost, která dokáže 
dávat životu „chuť“. To platí především pro vás, 
protože vaše mládí je obdobím stálého 
objevování života, světa i sebe samých. Je  
to doba otevřenosti pro budoucnost, kdy se 
projevují velké ideály štěstí, přátelství, sdílení  
a pravdy, kdy jsme vedeni ideály a projektujeme 
budoucnost. 
     Každý den přináší mnoho obyčejných radostí, 
které nám Pán nabízí: radost ze života, radost  
z krásy přírody, z dobře vykonané práce,  
ze služby, z upřímné a čisté lásky. Díváme-li se 
pozorně, existuje i mnoho jiných důvodů  
k radosti: krásné okamžiky v rodinném životě, 
sdílené přátelství, objev osobních schopností  
a dosažení dobrých výsledků, ocenění ze strany 
ostatních, možnost vyjádřit se a cítit se 
pochopeni, pocit, že jsme bližnímu užiteční.  
A pak je to i získávání nových znalostí 
prostřednictvím studia, objevování nových 
obzorů při cestách a setkáních, možnost 
plánovat budoucnost; ale také zážitek z četby 
literárního díla, z obdivu nějakého mistrovského 
uměleckého výtvoru, z poslechu a hraní hudby 
anebo ze zhlédnutí nějakého filmu – to vše v nás 
může vyvolat skutečnou a pravou radost. 
Avšak denně se setkáváme i s mnoha těžkostmi 
a v srdci máme starosti o budoucnost, a to až do 
té míry, že se možná ptáme, zda plná a trvalá 
radost, po níž toužíme, není jen iluzí a útěkem 
od skutečnosti. Mnoho mladých se ptá: „Je plná 
radost dneska opravdu možná?“ A její hledání 
se ubírá různými cestami, z nichž některé se 
ukazují jako mylné či přinejmenším nebezpečné. 
Jak můžeme rozlišit skutečně trvalé radosti  
od okamžitých a klamných potěšení? Jak 
můžeme v životě najít pravou radost, která trvá 
a neopustí nás ani v těžkých chvílích? 
(pokračování příště) 

Benedikt XVI. 
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Přihlaš se a uhraď účastnický poplatek do 27. května! Získáš slevu 150 Kč!!! 

http://dozdaru.jdem.cz 
…tam také naleznete bližší praktické informace. 
Veškeré info hledej na oficiálním webu setkání http://zdar2012.signaly.cz. 
Webové stránky setkání jsou v novém kabátě…mrkni na ně!!! 
Setkání uskuteční ve dnech 14. – 19. 8. 2012 ve Žďáru nad Sázavou. 
Cena: 1 100 Kč. Pokud se přihlásíš a zaplatíš do 27. května, získáš slevu 150 Kč! 
 
Na webu setkání nalezneš také nové videoupoutávky, pozvánku českých biskupů, brožurku k duchovní 
přípravě na setkání a mnoho dalšího! 

 

 

 

   

 
 

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

Pořádně si vyčisti uši, umyj oči a připrav srdce! Tradičně 
netradiční víkend provázený mj. hudbou je pro každého! 
UUU – Uvidíš, Uslyšíš, Ucítíš…! Kdo má oči slyš!  
     Začínáme páteční večeří v 19.00 hod. a končíme 
nedělním obědem ve 12.00 hod. Přihlásit se je nutno  
do středy 2.5.2012, a to mailem stara.ves@razdva.cz  
nebo telefonicky 558 669 413. 

 

 
 

26. května                 Stará Ves n/O. 
 

Cítíš se osamělý? Chceš zažít „hukot“ Ducha sv.? 
Zveme Tě na noční bdění do chrámu sv. Jana 
Křtitele ve Staré Vsi n/O., které vyústí půlnoční 
Vigilií seslání Ducha sv. Bdít započneme  
v 19.30 hod. Čeká Tě katecheze, adorace, skupinky, 
diskuse, svátost smíření, občerstvení… Nabízíme 
možnost přespání na faře ve vlastním spacáku. 

   

 
 

18. – 20. května              Stará Ves n/O. 
 

Předposlední setkání mají na programu animátoři 
„jedničky“, těšit se mohou opět na zajímavá témata 
poutavě připravená a spoustu zábavy.. Začátek je jako 
vždy v pátek v 19.00 hod. na Diecézním středisku 
mládeže ve Staré Vsi n/O. 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Lovec zvěře jel s manželkou a tchýní  
na safari. Jednoho večera se mladí probudili 
a všimli si, že maminka je pryč. Manželka 
hned, že ji musí jít hledat. Manžel vzal 
pušku, pořádně si loknul whisky, popadl 
ženu za ruku a vyrazili. Netrvalo dlouho  
a na mýtině nedaleko řeky se jim před očima 
rozestřela hrozivá scéna - nebohá stará 
dáma zády opřená o strom a metr od ní  
s vyceněnými zuby obrovitý lev. Manželka 
hystericky spustí: „Docebulee, co budeme 
dělat?!?“ Manžel se tak podívá na tchýni  
a povídá: „Nic. Ten lev se do toho průseru 
dostal sám, tak ať si sám pomůže.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Co získáte, když zkřížíte právníka  
a knihovníka? Všechny informace, které 
byste mohli potřebovat. Ale neporozumíte  
z toho ani slovo. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Jdou dva policajti a najdou kostru. „Co 
budeme dělat?“ říká jeden. „Doneseme ju  
k patologovi, ten pozná co s ní je!  
A převlečeme se aby nepoznal, že jsme 
policajti!“ odpověděl mu ten druhý. A jak 
řekli, tak taky udělali. Došli k patologovi, 
ukázali mu kostru a ten jim povídá: „Vy jste 
policajti, žejo?“ „Jak jste na to přišel?“ diví 
se oba policajti. „No, pánové, tohle je kostra 
od kola!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Vlkovi se narodil syn. Když mu ho  
v porodnici ukazovali, vlk se přímo rozplýval: 
„To je krásné děťátko, ta očka, to jsem celý 
já! A ten čumáček taky! A ty uši... ty uši... TY 
UŠI! Jen počkej, ZAJÍCI!!!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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