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Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a

Milí přátelé!
Sníh nám během posledních dnů pokryl krajinu
a jakoby vše ztichlo. Ticho pro člověka má veliký
význam. Příroda si potřebuje přes zimu
odpočinout, nabrat sil, aby na jaře přinesla
hojnou a požehnanou úrodu. Život každého
z nás, potřebuje chvíle, kdy se zastavíme a jsme
v tichu. O tichu se moc nemluví. Vůbec ne
v televizi, občas na rádiu Proglas či v televizi
Noe. Žijeme v záplavě slov, hudby a v hluku
větších měst. Ticho, je prostor, kde nemusím
mít strach. Jde o místo, kde poznáváš sám sebe
a také připravuješ cestu k setkání s Bohem.
Ticho je prostor, kdy na povrch vyplouvá vše,
čím jsme zaplnění - starosti, uspěchanost,
realita života. Ticha se nebojme! Je to prostor,
kdy člověk poznává co je správné, co je Boží
a co mi neprospívá.
Minulý týden jsme prožili duchovní cvičení exercicie. Osobně mám tento čas velice rád.
První dny člověk dospává malý deficit
ze všedního života a další dny si to velice užívá.
Čas ticha mi dává prostor vnímat krásu přírody,
prostor k přemýšlení nad úryvky Božího slova
a podněty z promluv exercitátora. Místy mě
přepadla touha mluvit, ale snažil jsem se využít
čas k tichu předem nabídnutý a vyplatilo se.
Každá modlitba nebo četba ke mně mluvila. Šlo
o prostředí, které jsem tichem vytvořil, abych
vnímal dané souvislosti a naslouchal tomu, co
mi chce Bůh říci.
Mladí přátelé,
nebojte se mít ve
svém
životě
chvíle
pouště.
Může to být
pokojíček, kde
se zavřeš na
třicet minut a jsi v tichu, čteš Písmo svaté,
zahledíš se na kříž či se modlíš růženec.
Nezapomeň vypnout počítač, na mobilu si dej
systém off-line, aby tě nikdo nerušil. Rád
vzpomínám na takové chvíle v soboty večer,
kdy jsem si v době dospívání dopřával takovéto
chvíle a četl nedělní texty Božího slova. Mohu
říci, že mše svatá byla prožívána nádherně.

http://dcm.doo.cz
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Další chvíle ticha nabízí příroda. Procházka
bez sluchátek
na uších, ale
s vnímavostí
ticha v lese, u
potoka
či
kopce
za
domem.
Nejkrásnější
ticho je u
svatostánku
v kostele či kapli. Toto ticho je posvátné,
naplněné Boží přítomnosti. Zamiluj si toto
místo, být u Kristových nohou, naslouchat mu,
spočinout jen tak z lásky na jeho prsou
jako apoštol Jan. Je to nádhera. Učme se
u svatostánku mlčet, trávit svůj osobní čas,
ale také můžeme u svatostánku číst dobrou
knihu a samozřejmě chválit a děkovat Pánu. Jen
o jedno prosím, ať netečou slova jen z našich
úst, nechme mluvit také Boha. K tomu je
zapotřebí učit se naslouchat Bohu v tichu.
V měsíci únoru se vydáváme na Pouť důvěry
do Tazié. Chci tam
vymodlit další
spolupracovníky zapálené Duchem Božím,
a kteří budou chtít sloužit mladým v naší diecézi.
Čekají nás duchovní obnovy pro animátory,
tak prosím, podpořme je modlitbou, ať se
mlaďoši
obnoví.
Závěr
měsíce
patří
celostátnímu fóru mládeže ve Žďáru
nad Sázavou. Z naší diecéze vyšleme tři zástupce
z řad animátorů, týmaky a o. Michala Jadavana,
aby vydali svědectví o tom, jak se žije v naší
místní církvi. Jde také o přípravu na prázdninové
celostátní setkání mládeže, na které už teď
všechny zvu - poznač si do svého diáře termín
14. - 19. 8. 2012. Hlásit se můžete už nyní
na webu: http://dozdaru.jdem.cz.
Přeji vše dobré, radost ze sněhu a mrazu. Na
lyžích buďte opatrní, kolena potom bolí, něco
málo o tom vím☺.
Každému z vás, kdo jste četli tyto řádky žehná
a na setkání s vámi se těší
+ o. Kamilos
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!!! SCHOLA NA VEČ
VEČERU
ERU 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.

PŘIJEĎ K NÁM 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 POMOCNÍKY DO KUCHYNĚ
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.

http://dcm.doo.cz

3

Únor 2012

Život s Písmem

L it u r gic ký

Vagónek

ka len dá ř

ÚNOR 2012
01.02.2012
02.02.2012
03.02.2012
04.02.2012
05.02.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
11.02. 2012
12.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
18.02.2012
19.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
23.02.2012
24.02.2012
25.02.2012
26.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012

1. čtení: 2Sam 24,2.9-17 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 6,1-6
1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm: Žl 24(23) 2. čteni: Zid 2,14-18
Evangelium: Lk 2,22-40
1. čtení: Sir 47,2-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Mk 6,14-29
1. čtení: 1Kral 3,4-13 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 6,30-34
1. čtení: Job 7,1-4.6-7 Žalm: Žl 147(148) 2. čteni: 1Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39
1. čtení: 1Kral 8,1-7.9-13 Žalm: Zl 132 Evangelium: Mk 6,53-56
1. čtení: 1Kral 8,22-23.27-30 Žalm: Zl 84 Evangelium: Mk 7,1-13
1. čtení: 1Kral 10,1-10 Žalm: Zl 37 Evangelium: 1Kral 10,1-10
1. čtení: 1Kral 11,4-13 Žalm: Zl 106 Evangelium: Mk 7,24-30
1. čtení: 1Kral 11,29-32;12,19 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mk 7,31-37
1. čtení: 1Kral 12,26-32;13,33-34 Žalm: Zl 106 Evangelium: Mk 8,1-10
1. čtení: Lv 13,1-2.45-46 Žalm: Zl 32(31) 2. čteni: 1Kor 10,31-11,1
Evangelium: Mk 1,40-45
1. čtení: Jak 1,1-11 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mk 8,11-13
1. čtení: Jak 1,12-18 Žalm: Zl 94 Evangelium: Mk 8,14-21
1. čtení: Jak 1,19-27 Žalm: Zl 15 Evangelium: Mk 8,22-26
1. čtení: Jak 2,1-9 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mk 8,27-33
1. čtení: 2,14-24.26 Žalm: Zl 112 Evangelium: Mk 8,34-9,1
1. čtení: Jak 3,1-10 Žalm: Žl 12 Evangelium: Mk 9,2-13
1. čtení: Iz 43,18-19.21-22.24b-25 Žalm: Žl 41(40) 2. čteni: 2Kor 1,18-22
Evangelium: Mk 2,1-12
1. čtení: Jak 3,13-18 Žalm: Zl 19 Evangelium: Mk 9,14-29
1. čtení: Jak 4,1-10 Žalm: Zľ 55 Evangelium: Mk 9,30-37
1. čtení: Jl 2,12-18 Žalm: Žl 51 2. čteni: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 9,22-25
1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 9,14-15
1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm:Žl 86 Evangelium: Lk 5,27-32
1. čtení: Gn 9,8-15 Žalm: Žl 25(24) 2. čteni: 1Petr 3,18-22
Evangelium: Mk 1,12-15
1. čtení: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Zl 19 Evangelium: Mt 25,31-46
1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,7-15
1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 11,29-32
(www.katolik.cz)

http://dcm.doo.cz
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Svátost biřmování – vkládání rukou
Drazí mladí přátelé,
jistě si vzpomínáte, že v minulém vagónku
jsme se zamýšleli nad svátosti biřmování.
Četli jsme, že při
udílení biřmování
dochází
k plnému přijetí
Ducha svatého,
které
je
vyjádřeno
vkládáním
rukou i mazáním
vonným olejem (křižmem). Jaký význam má
při této svátosti vkládání rukou?
V katechismu katolické církve čteme:
"V římském obřadu biskup vztahuje ruce
nad biřmovance, dělá gesto, které je od dob
apoštolských znamením daru Ducha". Když
se pozorně podíváme do historie církve tak
zjistíme, jak velký význam má v ní gesto
vkládání rukou. Používal ho Ježíš,
apoštolové a bylo také praxí prvotní církve.
V podstatě je třeba konstatovat, že v Písmu
svatém je zřetelný vztah mezi vkládáním
rukou a darem Ducha svatého. Příklady
z Bible nám to jenom potvrzují. Důležité
citáty se nachází hlavně ve Skutcích
apoštolů. Když se Pavel na cestě do
Damašku setkal s Kristem, pozbyl zraku
a pak zůstal ve městě, kde tři dny nejedl ani
nepil.

http://dcm.doo.cz

Bůh k němu poslal učedníka Ananiáše,
který ho skrze vkládání rukou uzdravil
a k naplnil Duchem Svatým: «Ananiáš šel,
vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a
řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě
Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě;
chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem
svatým." 18 Tu jako by mu s očí spadly
šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít» (Sk
9,17-18). Svatý Pavel byl tedy skrze
Ananiášovy ruce naplněn Duchem svatým.
Mohli bychom také říci, že skrze vložené
ruce přijal svátost křtu a svátost biřmování.
Když se pak pozorně zamyslíme nad
svátostmi, tak stojí za povšimnutí, že při
každé z nich se používá gesto vkládání rukou
(vyjímkou je svátost manželství, kterou si
snoubenci udělují sami). Tato skutečnost
jenom potvrzuje biblickou tradici naší
církve. Skrze vložené ruce je mezi námi Bůh.
Působí tak ve své církvi a
svým Duchem ji neustále
naplňuje a proměňuje. Pak
si
uvědomíme,
jak
nezastupitelnou úlohu
mají v církvi kněží, kteří
Ducha
svatého
šíří
vkládáním svých rukou.
Pamatujme
na
ně
v modlitbě, aby bylo těchto služebníků na
tomto světě vždy dostatek.
o. Marek
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Konference o mládeži
Ve dnech 24. - 25. listopadu se v Praze
Vinoři,
v
příjemných
prostorách
fokolarínského centra Mariapoli, konala
každoročně pořádaná Konference o
mládeži, na kterou jsem se vypravila
společně s o. Kamilem a Petrem (Kefou).
Téma konference znělo: Mladí lidé v
současné
společnosti,
výchova
k
odpovědnosti - sociální nauka církve
inspiruje pastoraci mládeže.
Bylo moc fajn potkat se s tolika
zajímavými lidmi – mezi účastníky patřili
zástupci z center pro mládež a z center
života mládeže z jednotlivých diecézí (ať už
kněží či laici), zástupci z řádů a řeholí
(potkali jsme se i se sestrou salesiánkou od
nás z Ostravy), mladí z různých
křesťanských spolků (VKH, FATYM,
táborové středisko Radost) a mnozí další,
které toto téma zaujalo a kteří se přijeli
obohatit pro své působení v oblasti
pastorace mládeže. Zavítal mezi nás také
otec arcibiskup Dominik Duka a otec biskup
Jiří Paďour.
Témata přednášek byla náročná,
ale zajímavá. Hodně se hovořilo o sociální
nauce církve, o tom, jakou roli hraje
křesťanství a církev v dnešním světě, který
se ocitl v krizi. Nebyli jsme však pouze
pasivními posluchači, na skupinkách měl
každý možnost se připojit s vlastním
názorem.

V mé skupince jsme se hodně zamýšleli nad
tím, jak vést mladé (i sami sebe) k tomu,
aby se zajímali o dění ve své obci, ve státě,
a také aby se nebáli tvořit názorovou
menšinu.
Očekávaným hostem konference
byl ministr školství, pan Josef Dobeš. Když
nastal
prostor
pro
kladení
otázek
panu
ministrovi,
zvedlo se
množství rukou a jen některým šťastlivcům
se v rámci časového harmonogramu
podařilo zeptat se na to, co je pálí.
Debatovali jsme, naslouchali...ale
také jsme slavili. Věřte, nevěřte – Signály.cz
už mají za sebou 10 let své existence! A
byla to vskutku netradiční oslava – na lodi
(respektive na dvou lodích, protože na
jednu bychom se všichni nevešli). A tak
podávám zprávu, že jsme toto výročí
signálů oslavili opravdu pořádně – s
přípitkem, rautem... a hlavně tím, že jsme
byli všichni (doslova i v přeneseném
významu) „na jedné vlně“.
Společnou mší svatou jsme se
posílili ve víře a pak se rozjeli domů plni
nových témat, otázek a odpovědí, ale také
plni radosti z prožitého setkání.
Lucka

http://dcm.doo.cz
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M L A D Ý C H & ze života

Umělé oplodnění?
Jo!!! Večer mladých, mnoho kamarádů,
veselá atmosféra, společná mše svatá,
obohacující setkání… a jen chvíli strpení,
přijede vzácný host - pan doktor Jozef
Glasa ze Slovenska!
Tématem tentokrát
bylo
„umělé
oplodnění a eutanazie
– co s tím?“. Protože
se vlak trochu opozdil,
stihli jsme jen první
část přednášky –
škoda
že
jen
z rychlíku. I přesto
nám
pan
doktor
předal cenné informace a hlavně osobní
svědectví – zápal pro boj za slabé.
Co hlavně zaznělo? Jen krátce – umělé
oplodnění – obrovský negativní zásah
do ženina hormonálního konceptu.
Neskutečné množství zabitých lidských
embryí. Nelidské zacházení s embryi,
které se nechávají zamrazit pro další
oplodnění, po předcházejícím neúspěchu.
Možnost uložit lidská embrya do dělohy
krávy. Náhled, jak se k tomu staví Církev –
nedovoluje
jak
umělé
oplodnění,
tak inseminaci. Podporuje manželství,
ve kterém mají děti přicházet na svět.
A co zaznělo jako poslední bod přednášky
z úst pana doktora, bylo slovo „POKORA“ …
s pokorou přistupujeme k tomuto tématu,
s pokorou mluvme o tomto tématu s lidmi,
obzvláště s ženami a páry, které zatím
nemohou mít děti – „my nestojíme
na jejich místě“.

http://dcm.doo.cz
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Ze života…

Druhý den potkávám kamarádku,
kterou jsem léta neviděla. Má se dobře,
vdala se, pracuje a teď se snaží o miminko.
A protože jim to nejde přirozenou cestou,
podstupuje umělé oplodnění. !!! . „Aááá“ –
říkám si.. POKORA – „dyť do Tebe rvou tolik
hormoů, to Tě položí“ …. „Jeďte k moři,
hoďte se do pohody a klidu,…“ a jiná různá
slova ze mne padají – a i když mluvím
rychle – tohle bylo řečeno velice, ale velice
pomalu
s
neustálou
myšlenkou
na POKORU.
Měsíc nato mi kamarádka na fcb
oznamuje, že podstupuje inseminaci. Je
věřící. A ví, a já vím, že ona ví, že s ní mohu
mluvit přímo (a stále s POKOROU) – píšu ji,
jak to vidí Církev ve svém učení. Je to má
povinnost – říkám si … a jak reaguje?
„Takže Církev v tom, že chci být šťastná,
vidí hřích?“ … Slovo CHCI mne zabolí.
Zakončuji naši debatu – „Neboj, Bůh bude
milovat i to malinké, na kterém se
nebudete podílet jen Ty a manžel.“ A slovo
CHCI ve mne stále zaznívá …
„Pane – naplň slib, který si manželé dali
při svatbě - ..příjmu děti a budu je
vychovávat…“
Gabka

7

Únor 2012

Prožili jsme

Vagónek

SILVESTR NA STŘEDISKU
Pamatovat si či nepamatovat si?
To je oč tu běží!
Ti, kteří si ze záplavy silvestrovských akcí
vybrali tu Staroveskou, zvolili první možnost.
Tu umírněnější (avšak, jak pro koho),
tu zajímavější, tu namáhavější, tu střízlivější
a především tu duchovnější!
Celí zmrzlí, jako kostky ledu, přicházeli
adepti na tuto akci. Lépe dopadli ti, kteří se
nechali přivézt
nějakým vozítkem.
Už v deset hodin dopoledne zazvonil zvonek
a
pohádky
byl
začátek.
"Šup,
do shromažďovny!" zašustil odněkud hlas
neurčitého týmaka. Na těchto místech
proběhlo násilné porcování srostlých skupin
zažitých kamarádů a následné roztřízení
do skupin úplně jiných. Barvy za to mohly!
Po téhle události se stala ze shromažďovny
nakrátko hromadná zpovědnice, kde jsme si
sdělovali co nás v uplynulem roce potkalo,
jaké radosti i starosti, na co budeme
vzpomínat. Jak by řekl Neruda ve své Hladové
míse "V břiše kručí, týmak každou chvíli sliny
chutí v puse polyká.“ "Oběěěěd!" zavolal
zvoneček u dvěří. Ó, jak se všem najednou
ulevilo! Naši kuchaři – skorosnoubenci nám
chystali výborné pokrmy a utěšovali tak naše
vyprahlé žaludky! Po obědě nastal náš
oblíbený odpolední klid. Jako další program
pro nás týmaci připravili přednášku otce…....
(prosím o doplnění), který nám povídal
o historii výtvarné kultury. V těchto chvílich
jsme nabrali spoustu energie (mnozí
spánkem), kterou bylo třeba nějak vyčerpat.
Proto nás týmaci vypravili do nedaleké
tělocvičny (systematičtěji to už asi nešlo :))
Tam jsme zanechali veškerou svojí energii.
Pak se ale spalo!
Další den – již ten silvestrovký, byl tradičně
ve stylu hor. Tentokrát byla našim cílem hora
Prašivá. Cestou jsme okusili hlad...Né ten to

http://dcm.doo.cz

nebyl, jelikož nám naši kuchaři přichystali vydatnou
sváču ;). Okusili jsme horský vzduch, horskou
polévku, tradiční kofču, sníh a někdo
i klouzavost svých botou. Na Prašivé nás čekala
Mše svatá, v tamním dřevěném kostelíčku. Účast
byla velice hojná, a to nejen kvůli cukroví
po zkončení mše a štamprle slivovice, která alespoň
trošičku nám starovesským abstinentům připoměla
světskou atmosféru silvestra :). Po návratu
na středisko jsme měli za úkol připravit scénky
na události světa minulého století pro silvestrovský
večer. Samotný večer probíhal vskutku grandiózně,
započal scénkou týmaků ve stylu 30. let Seděli jsme
ve shromažďovně ... ehm, pardon ... luxusní
restauraci a nechávali se obsluhovat nóbl čišníky.
Další scénky skupinek dopadly užasně. A postupně
nás přenesly až do součastnosti. Dokonce
až do silvestra 2011.
Nový rok se blížil stejně neústupně jako pravidla
o zákazu konzumace alkoholu ve vagónu! Obléci
bundy a šup ke kříži na kraji Vsi! Tam jsme
poděkovali za rok 2011 a pomodlili se desátek
růžence. Nikdo nesledoval čas, nechávali jsme se
unášet a až podle vysoké koncenrace střelného
prachu v ozvduší jsme vyčichali nový rok. "Všechno
nejlepší do nového roku!“ zaznívala přání. Právě
teď nastala hodina naši Pyrotašky! Třesky plesky,
ozývalo se! I lampión "štěstí" jsme vypustili,
aby noviny jiných planet opět psaly o hojnosti UF
(jakožto neindentifikovatelných letajicích objektů)
ve svém rajónu! Po vybouchaní všech dělobuchů
jsme šli do farního kostela nejen uklidnit své uši,
ale taky uklidnit své duše při krátké adoraci.
Poté
silvestrovký
program
pokračoval.
Pro některé zpěvem a hraním na nástroje
až do rána...! Těžká to bývají rána novoroční,
to ale ne pro nás věrné starovesáky! Vzbudili jsme
se tak akorát na "půljedenáctou novoroční",
poobědvali a s radostí v srdcích, načerpanou
z tak veselého střediska, jakým to Staroveské
bezpochyby je, se navrátlili zpět do svých domovů.
Jirka
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Akce pro vás

Únor 2012

14. – 19.8.2012

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5, 22)

Vagónek

Žďár nad Sázavou

http://csm12.signaly.cz
http://dozdaru.jdem.cz
950 Kč (přihlášení do 31.5.2012)

1 100 Kč (přihlášení od 1.6.2012)

Setkání je určeno pro mladé ve věku 14 – 30 let. Přihlášky přijímáme do 31.7.2012. Kontaktní místo
v naší diecézi je DCM při ostravsko-opavském biskupství, Kostelní nám. 1, Ostrava, gsm: 739 447 370,
mail: dcm@doo.cz. Ubytování je zajištěno ve školách, stravování ve školních jídelnách. Můžeš nám
pomoci s organizací – uveď v přihlášce (cena za setkání pro členy přípravného týmu je 500 Kč).

10. – 12. února

Orlí hnízdo - Pstruží

10. - 12. února

Stará Ves n/O.

Třetí setkání mají účastníci úvodního roku kurzu
animátorů, tzv. „jendičky“, a to druhý únorový víkend.
Mladí účastníci prožijí duchovní obnovu. Setkání se
uskuteční na DSM ve Staré Vsi n/O, začátek je jako
obvykle v pátek v 19h společnou večeří.

Na své třetí setkání se již těší účastníci školy
partnerství. Další témata, diskuse a zábava je pro
ně připravena druhý únorový víkend. Začátek je
tradičně v pátek v 19h formou společné večeře.
Víkend probíhá na DSM ve Staré Vsi n/O.

17. – 19. února

23. – 26. února

Orlí hnízdo - Pstruží

Třetí setkání mají také účastníci druhého roku kurzu
animátorů, tzv. „dvojky“, a to třetí únorový víkend.
Mladí účastníci prožijí duchovní obnovu. Setkání se
uskuteční na DSM ve Staré Vsi n/O, začátek je jako
obvykle v pátek v 19h společnou večeří.

Žďár nad Sázavou

Poslední únorový víkend se uskuteční fórum
mládeže na celostátní úrovni. Naši diecézi budou
zastupovat tři zástupci za děkanát, dva týmáci
a kaplan o. Michal Jadavan. Tématem fóra je sv.
biřmování. Vzpomeňme v modlitbě na toto setkání.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
I letos pro vás připravujeme oslavu světového dne mládeže, která pramení v papežově přání,
aby se biskupové scházeli se svými mladými. Modlitba za setkání je na zadní straně Vagónku.

Místo: OSTRAVA
Termín: 23. – 24. 3. 2012
Motto: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4)
Zažijete opět legraci, poznáte nové tváře a nové kouty naší diecéze, setkáte se s přáteli z jiných
děkanátů, dozvíte se něco nového, můžete načerpat posilu v duchovním i osobním životě, přijde mezi
vás náš milý o. biskup František Václav Lobkowicz…a další! Sleduj náš web http://dcm.doo.cz!
http://dcm.doo.cz
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Keep smil ing!

Únor 2012

Vagónek

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Přijde babička k doktorovi a ten jí říká:
„Babi, máte slabé srdíčko, musíte si
oddychnout a nesmíte chodit po schodech,
abyste si neublížila.“ Po nějakém čase:
„No vidíte, babičko, hned vypadáte lépe,
i srdíčko je už v pořádku, po těch schodech
už pomaličku můžete chodit.“ „Jé, pane
doktor, vy jste zlatý, ani nevíte, jakou radost
jste mi udělal, že už nemusím lézt
po tom zábradlí!“

„Tak si myslím, paní Procházková, že jsem se
omrzela svýmu muži.“ „Proč myslíte?“
„No, tři roky se už neukázal doma.“

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Šéf banky přijal nového pracovníka pro práci
za přepážkou. Jelikož má pochybnosti,
rozhodne se ho vyzkoušet. Přetáhne si přes
hlavu punčochu, vezme si synovu pistolku na
vodu a jde nového pokladníka přepadnout.
Namíří na něj pistoli – on podlehne tíze
okamžiku a vydá celou hotovost. Od té doby
nikdo ředitele banky neviděl.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Když se nový pacient usadil v křesle
u psychiatra, doktor povídá: „Takže,
začneme. Protože nevím, co vás přesně
trápí, měl byste to vzít pěkně od začátku.“
„Samozřejmě, jak je libo. Tak tedy, úplně
na začátku jsem stvořil Nebesa a Zemi...“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

„Ty, Martine, jak to děláš, že tvoji poštovní
holubi při závodech vždy zvítězí?“ „Zkřížil
jsem je s papoušky, takže když zabloudí,
umí se zeptat na cestu!“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Modlitba za Diecézní setkání mládeže
v ostravě 23. – 24.3.2012
„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4, 4)

Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě o požehnání
pro diecézní setkání mládeže s otcem biskupem.
Ať mladí lidé z naší diecéze zakusí radost,
kterou přináší život v Tvé blízkosti.
Ať zakusí radost,
která je plodem života v Pravdě a Lásce.
Ježíši, Příteli a Pane náš,
voláš náš, abychom byli s Tebou.
Chceme Tě následovat a být Tvými dobrými
a radostnými učedníky po celý svůj život.
K tomu ať nám pomáhá Tvá
a naše Maminka,
Panna Marie,
Pod ochranu Tvou se utíkáme…

http://dcm.doo.cz
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