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Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a

Milí přátelé!
Úvodník má uvést, co v časopisu najdete.
To nikdy nevím, redakce příspěvky skládá
do poslední chvíle. Tak se vždy snažím reagovat
na to, co žijeme, co se nás týká a co nás čeká.
Název vagónek vznikl podle vagónu umístěného
na diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí. Letos v listopadu to bude 10 let,
co nám slouží jako ubytovna. K přenocování
slouží po celý rok, pouze WC nefunguje v období
mrazu, aby nezamrzla voda. Opakem je fara,
ta má sloužit celý rok. Letošní mrazy způsobily
zamrznutí vody v podkroví a také nám zamrzlo
topení. Nezbývá nám nic jiného než čekat,
doufat, že až přejdou mrazy vše bude dobré
a nebude popraskané topení.
Někdy i v našich životech, chceme věci hned,
ale nejde to. Na případu zamrzlého topení jsem
si uvědomil, jak je důležité věřit a řešit
momentální situaci. Lépe než řešit, jak dobře
naplnit, či vyplnit nebo prožít to, co se nabízí.
Měl jsem připraven
evakuační plán, ale
nakonec
nebyl
potřeba. Vše se řeší
postupně a dobře.
Mohli
jsme
si
společně uvědomit
na čem naše životy
závisí, jak jsme na
energii a teplu závislí. Jistě jsme slyšeli, kolik lidí
bez domova díky těmto mrazům přišlo o život.
V letošním vstupu do postní doby nám papež
Benedikt předkládá zamyšlení o bratrském
napomenutí. Máš-li něco proti druhému, tak se
s ním udobři. Jdi a povzbuď svého bratra,
aby změnil to, co je špatné. Bratrské
napomenutí vychází vždy z touhy dobra
pro druhého. Hodně se staráme, jak se obléci,
staráme se o věci okolo sebe, jaký koupit mobil
apod. Občas se snažíme zajít přes týden
do kostela, žít svátosti. To vše je dobré
a prospěšné.

http://dcm.doo.cz
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Je zde také ještě cesta - navzájem si říci,
v čem je dobré ještě růst, co změnit. Jde
o napomenutí, které vede k tomu, aby spása
duše každého člověka byla dosažena. Jde
o starost o to, aby lidská duše člověka nepřišla
do zatracení. Není mi
jedno, že člověk schází
z cesty. Zda se stýká
s lidmi
pouze
v hospodě či čte satanskou bibli
apod. Měl bych vždy jak můžu
pomoci druhému k nasměrování na
cestu, která vede k dobru, k pokoji,
pro jeho život.
Nebojme se všímat a být
vnímaví…vnímat čím druzí žijí a jak
žijí. Když vidíme, že to úplně
neprospívá jeho životu, tak mu to taktně, citlivě
řekněme. Osobně jsem vždy rád, když mi v lásce
a důvěře týmáci, farníci nebo bratří kněží
řeknou, co bylo nesprávné, v čem jsem se sekl.
Příště se toho mohu vyvaroval. Díky Bohu
za tuto bratrskou možnost společného
napomenutí. Ať v tom znovu rosteme
a
objevíme
krásu
bratrsko-sesterského
napomenutí!
V březnu nás čeká jarní víkendovka. Tato
novinka je určena pro školní mládež na druhém
stupni. Zvu a nabízím možnost být na středisku
spolu, ztišít se a prožít společenství mlaďochů.
Nezapomeňte přijet na postní noční bdění
v Jablunkově. Modlitby není nikdy dost.
Vrcholem března bude diecézní setkání mladých
v Ostravě s o.biskupem. Tak si ho nenechte ujít!
Ať nám mrazem a hněvem nezamrznou naše
srdce. Duch svatý ať vede naše kroky postní
dobou. V modlitbě, půstu a almužnách,
které jsou třemi pilíři tohoto období. Požehnaný
čas! Pán vám žehnej!
+ o. Kamil
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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
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1. čtení: Est 4,17n.p-r Žalm: Žl 138 Evangelium: Mt 7,7-12
1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Žl 130 Evangelium: Mt 5,20-26
1. čtení: Dt 26,16-19 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,43-48
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13-18 Žalm: Žl 116(115) 2. čteni: Rim 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10
1. čtení: Dan 9,4b-10 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 6,36-38
1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 23,1-12
1. čtení: Jer 18,18-20 Žalm: Zl 31 Evangelium: Mt 20,17-28
1. čtení: Jer 17,5-10 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 16,19-31
1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 21,33-46
1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Zl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
1. čtení: Ex 20,1-17 Žalm: Zl 19(18) 2. čteni: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25
1. čtení: 2Kral 5,1-15a Žalm: Zl 42 Evangelium: Lk 4,24-30
1. čtení: Dan 3,25.34-43 Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 18,21-35
1. čtení: Dt 4,1.5-9 Žalm: Zl 147 Evangelium: Mt 5,17-19
1. čtení: Jer 7,23-28 Žalm: Zl 95 Evangelium: Lk 11,14-23
1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34
1. čtení: Oz 6,1-6 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 18,9-14
1. čtení: 2Kron 36,14-16.19-23 Žalm: Žl 137(136) 2. čteni: Ef 2,4-10
Evangelium: Jan 3,14-21
1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-16 Žalm: Žl 89(88) 2. čteni: Rim 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
1. čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16
1. čtení: Iz 49,8-15 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 5,17-30
1. čtení: Ex 32,7-14 Žalm: Žl 106 Evangelium: Jan 5,31-47
1. čtení: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Žl 7 Evangelium: Jan 7,40-53
1. čtení: Jer 31,31-34 Žalm:Žl 51(50) 2. čteni: Zid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20-33
1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 40(39) 2. čteni: Zid 10,4-10
Evangelium: Lk 1,26-38
1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Žl 102 Evangelium: Jan 8,21-30
1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42
1. čtení: Gn 17,3-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Jan 8,51-59
1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Jan 10,31-42
1. čtení: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56
(www.katolik.cz)
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Svátost biřmování – dary Ducha svatého
Drazí přátelé,

Tyto dary jsou tedy charakteristické
znaky působení třetí božské osoby v životě
nacházíme se v postním období, v době biřmovance. Největším vzorem a nositelem
čtyřicetidenní přípravy na velikonoční svátky těchto darů není nikdo jiný než Ježíš Kristus,
a vy dostáváte do rukou nové vydání jak to o něm píše prorok Izajáš. "I vzejde
vagónku.
Jistě proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho
budete se mnou kořenů vydá ovoce. 2 Na něm spočine duch
souhlasit, že Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti,
postní duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a
období patří bázně Hospodinovy" (Iz 11,1-2).
mezi
ty
K čemu jsou ale dary Ducha svatého tolik
nejhlubší a
nejpěknější potřeba? Často jsou vykládány jako opora
období celého církevního roku. V mnohých mravního
života
křesťana.
Trvale
farnostech probíhají postní duchovní přizpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat
obnovy a různé aktivity, které pomáhají podle hnutí Ducha svatého. Doplňují a
prohlubovat kořeny naší víry. V minulém přivádějí k dokonalosti naše ctnosti. Pro nás
čísle jsme se zamýšleli v rámci roku je ale také důležitá ta skutečnost, že kdo
biřmování nad gestem vkládání rukou, které přijme dary Ducha svatého je pohotovější
zprostředkovává působení Ducha svatého. poslechnout božská vnuknutí. A tak chci
U svátosti biřmování pak dochází dokonce všem čitatelům
k plnému přijetí Ducha svatého, které bývá vagónku popřát,
vysvětlováno přijetím sedmi darů Ducha aby
jsme
se
svatého. Pěkným způsobem je to vyjádřeno nechali
řídit
i v modlitbě, kterou se modlí otec biskup Duchem svatým,
nad biřmovanci, když má vztažené ruce.
který nás přivádí
k Ježíši Kristu.
všichni,
"Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal Neboť
ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění kdo se dávají vest
hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Božím Duchem, jsou Boží synové.. Jsme-li
Ducha Utěšitele, dej jim ducha moudrosti a však děti, jsme i dědici: dědici Boží a
rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a spoludědici Kristovi (Řm 8,14.17)
lásky, a naplň je duchem bázně před tebou.
o. Marek
Skrze Krista, našeho Pána".

http://dcm.doo.cz
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P Ř E D S T A V U J EM E .. .
Staroveský tým – o. Michal Jadavan (as. Jedi)
1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit?
Dobrý den, mé jméno je Michal Jadavan, patřím k těm šťastným, kteří se narodili roku 1982,
jenž bude jednou historiky nazván vrcholem kultury 20. století. Celý svůj život jsem prožil v Ostravě:
nejprve v Porubě a potom na Fifejdách.
Na základní školu jsem chodil na Karla Pokorného a pak jsem se přihlásil na Biskupské gymnázium
v Ostravě, kam mě ochotně přijali a já jsem tam dokonce i odmaturoval. Protože jsem chtěl být
vždycky učitelem matematiky a fyziky, pokusil jsem se studovat tento obor na Ostravské univerzitě
v Ostravě, ale ve třetím ročníku jsem tak nějak přehodil výhybku a zamířil do Olomouce, kde jsem
strávil šest let
přípravou
na
kněžství.
Svůj
loňský jáhenský
rok jsem prožil
v Ostravě
–
Svinově, na který
velice
rád
vzpomínám
a
zároveň
jsem
dostal úkol krotit
divou
zvěř
na Biskupském
gymnáziu, tedy
rozumějte:
pokouším se tam
učit náboženskou
výchovu. 25. 6.
2011 mě otec
biskup František
Václav Lobkowicz
spolu
s otcem
Alešem
Písařovicem
(z
Hukvald) vysvětil
na kněze a poslal
mě do Staré Vsi
nad Ondřejnicí,
kde je prý nějaké
Středisko
mládeže
nebo
něco takového...
2) Jak ses dostala na Středisko do Staré Vsi?
Protože kněz slibuje svému biskupovi při svěcení poslušnost, bylo mi blbé hned po svěcení říct otci
biskupovi, že nepůjdu tam, kam mě chce poslat... myslím, že to byla dobrá volba (tedy jak ze strany
otce biskupa poslat mě sem, tak z mojí strany přijmout toto poslání). Jestli ale dotaz míří na způsob
mé dopravy do Vsi, tak to bylo, myslím, autem.
3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal (klášter, rodina, škola,vojna…)?
No tak k severokorejskému utuženému stalinistickému režimu to tu má dost daleko; spíše to má
skutečně prvky rodiny, a protože jsem neměl sourozence, je fakt, že zbytek týmu může vnímat mou
přítomnost jako jakousi zatěžkávací zkoušku. Čekám, že otec biskup jednou přijede a řekne týmákům:
„Tak obstáli jste, pošleme Michala zase dál.“ No uvidíme...
4)

Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny?

V rámci farnosti mi otec Kamil svěřil jednu hodinu náboženství mládežníků, kteří chodí na druhý stupeň ZŠ; dále
pak se každý týden střídáme u oltáře i ve zpovědnici v kostele svatého Jana Křtitele ve Vsi; moji velice milou
činností je vést spolčo seniorů (jsou totiž strašně fajn a dokonce poslouchají, co jim říkám); a jinak se normálně
zapojuji do života farnosti.

http://dcm.doo.cz
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P Ř E D S T A V U J EM E .. .
pokračování…o. Michal Jadavan as. Jedi [Džedaj]
V rámci Střediska vytírám tu a tam koupelnu u nás nahoře; snažím se nekazit to, co druzí týmáci
dělají; mou velice oblíbenou činností (která, pravda, v pravěku patřila spíše opo-ženám) je udržování
ohně v krbu na chodbě v přízemí; no a jinak se účastním místních víkendovek a akcí, jak je třeba.Mou
poslední židlí, na které sedím, je Biskupské gymnázium v Ostravě, kam dojíždím každý čtvrtek a učím
tam čtyři hodiny náboženství (kvartu, kvintu a oktávu), pak si na škole studenti založili spolčo, tak i
tam se jim to snažím rozvrátit, ale oni zatím statečně odolávají.
5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích?
Kéfo, to jsou ale otázky... na týmácích je mi nejvzácnější jejich kaplan... tedy já, a hnedle potom oni
samotní, nic jiného mi na nich není vzácnější než oni sami a to, jak záhadně jsme
všichni jiní a přitom jsme si celkem sedli a rozumíme si; kdybych chtěl být tak trochu
patetický, tak řeknu, že tvoříme zajímavý obraz církve: různé části jednoho těla,
které dohromady fungují a jestli budete hodní, tak vám prozradím, kdo tu dělá
tlusté střevo.
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium, práce)?
Kéfo, ty jsi ale zvědavý!!! Po absolvování školky jsem úspěšně strávil devět
let na základní škole Karla Pokorného v Porubě (kam jsem mimochodem
chodil do výtvarné třídy, což je jeden z největších paradoxů mého života),
posléze jsem složil maturitní zkoušku na Biskupském gymnáziu, a protože
každý kněz v Zemích koruny české je povinen ukončit svá teologická studia
státní zkouškou, ani já jsem nabyl výjimkou, a byl mi přitom udělen titul
„Mgr.“, který si prý mohu psát před jménem.
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?
Moje rodina je vskutku malá, nemám žádné sourozence a všichni mí
prarodiče již zemřeli. Každopádně můj původ je po otci ostravský a po
mamince hanácký (konkrétně se jedná o vesnici Jezernice a já doufám, že
nikdo ze čtenářů Vagónku si neklade otázku, kde že to ta Jezernice vlastně
je!) Taťka pracuje celý svůj život ve Vítkovicích no a mamka, ta vystřídala
hodně zaměstnání a teď momentálně žádné nemá.
8) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol?
Hm... tak tohle se týká naší spolupracovnice a ekonomky Jany Vavrečkové: Spolu s týmem jsme byli
v divadle na Noci na Karlštejně (můžu doporučit), no a o přestávce jsem se potkal s jedním chlapcem,
který mi byl povědomý, a tak jsme se začali bavit a vyšlo z toho, že se jedná o ministranta ze sousední
farnosti. Tak jsme tak spolu kráčeli foyerem divadla a tu nějak jsme zamířili právě k Janě, která tam
stála u sloupu sama... blížíme se blíž a blíž a mě napadlo že je tedy seznámím a chopil jsem se úlohy
prostředníka... „Milá Jano, tohle je Petr.“ „Milý Petře...“ Do toho mi ale Petr skočil s tím, že se
už znají, tak si říkám, to je pěkné, to je pěkné a pak ji Petr chytil za ruku... no trapas, tak jsem zařadil
třetí kosmickou rychlost a šel se trochu uklidnit ke zbytku týmu... smutné, že?
-red-

http://dcm.doo.cz
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? EVA NGEL I ZA CE ?
Jestli jsem to správně pochopil, tak se
v následujících řádcích zamyslím nad tím, co si
pod slovem „evangelizace“ představuji a třeba i
to, jak se tato činnost dá provádět.
První, do očí bijící
„evangelizace“
se
kterou jsem se setkal,
byla návštěva Svědků
Jehovových
při
pravidelných
obchůzkách
v naší
vesnici. Nevím, zda je to
ten
nejvhodnější
zpúsob, jak na to.
Vskutku, i mě nenapadá
vhodnější způsob evangelizace než svědectvím
vlastního života. Člověk se leckdy snadno
dostane do situací, kdy může, tedy měl by se, se
svým pohledem na věc podělit s bližním (celá
lidská populace) o to, proč je šťastným
člověkem, z jakého důvodu věří v Boha, proč
zrovna Ježíš Kristus a co Duch svatý.
Samozřejmě to není zdaleka tak jednoduché.
Člověk by měl být druhým lidem vždy na blízku a
mít pro ně otevřené srdce, které neublíží, ba
naopak naslouchá, potěší, pohladí, pomůže.
Důležité je být vždy pozorný a připravený
správně zareagovat, zodpovědět příslušné
otázky atd.
Krásným prostředkem evangelizace je umění.
Umění totiž dokáže oslovit snad každého
člověka, který touží po něčem nádherníém a
nevšedním, co je plodem lidské mysli a fantasie.
Obrazy a fresky geniálních mistrů štětce ohromí,
jen škoda, že se jich dnes už tolik nerodí. Ale
písně s křesťanským podtextem oblečené
v moderním kabátku, který je blízký mladé
generaci jsou mnohem přístupnější.

http://dcm.doo.cz

Dnes
se
mnoho
mladých,
chtivých
po nejrůznějších zážitcích, účastní mnoha
koncertů nebo festivalů v parcích, na náměstích
a kdo ví kde ještě. Tyto lidi navíc hudba oslovuje
– hledají v ní odpovědi na své otázky a je pro ně
jakousi hnací silou. Naštěstí na hudební nástroj
dnes umí hrát kde kdo, což je pro hudebně
zdatné a kapelně aktivní jedince výzva, jak světu
ukázat, kdo je tady Pánem. Evangelizace je
velmi dobrá věc. Můžeme takto ukázat druhým
lidem nový způsob, náhled, cestu, nový smysl
života.
K. G. Jung svým celoživotním zkoumáním
lidské psychiky, dalo by se říci i duše, došel
k zajímavému poznatku. A já mu udělám
prostor, aby to znovu
řekl:
„Člověk
je
nevyléčitelně
náboženský.“ Tato
skutečnost
nás
může
při
naší
celoživotní
evangelizaci velmi
povzbudit, protože
lidé, i kdyby jen
nepatrně, se nad
otázkou existence
Boha
někdy
v životě zastaví. A právě zde můžeme pomoci.
Pokud jsem se v tomto textu dopustil chyb
zejména z pohledu nauky církve, omlouvám se.
Co jiného byste od takového, s prominutím
„animátora“ jako jsem já, mohli očekávat.
Možná zde platí moudrost našich předků,
že pod svícnem bývá největší tma.
animátor
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Xiv .

z poselství ke dni míru…
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).

http://dcm.doo.cz

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.
Benedikt XVI.
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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.
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!

2. – 4. března

Stará Ves n/O.

9. března

Jablunkov

Chceš si odpočinout od školních lavic a užít se čas
probouzející se přírody po zimě? Sbal si svých „pár
švestek“, čekáme Tě na DSM ve Staré Vsi n/O. Začínáme
v pátek večeří v 19h a končíme v neděli po obědě. Na
programu jsou hry, výlet a další. Nutno se přihlásit
předem! (stara.ves@razdva.cz, 558 669 413)

Potřebuješ „vypnout“? Zveme Tě na „úklid“ duše
pro Zmrtvýchvstalého. Přijeď se posilnit ztišením
a modlitbou do kostela Božího Těla v Jablunkově.
Prosit budeme za děkanát Frýdek – za kněze,
rodiny, spolča, ... Těit se můžeš na katechezi,
modlitbu, pokec, zpověď,…vše vyvrcholí stezkou
světla a mší sv. ve 24.00 hod. v kostele.

16. – 18. března

21. března

Stará Ves n/O.

Další setkání mají jednotlivci i páry navštěvující školu
partnerství. Sejdou se třetí víkend v měsíci březnu.
Začátek je tradičně v pátek v 19h formou společné
večeře. Víkend probíhá na DSM ve Staré Vsi n/O.

Biskupství Ostrava

Březnový Večer mladých bude patřit USA. Povídat o
životě v Americe přijede P. Jan Czudek, který v USA
působil několik let jako kněz. Začínáme jako vždy
v 18h mší sv. Konec do 21.30h. Po mši je příležitost
rozhovoru s knězem.

Týden modliteb za mládež
Ve dnech 26.3. – 1.4.2012 proběhne ve všech diecézích Týden modliteb za
mládež. Je prostorem duchovní podpory mladé generace. Záleží ovšem na
každodenním následování Krista. Mladý člověk potřebuje vyrůstat ve svobodě a
ke svobodě v silovém poli autority. Zcela přirozeně záleží na rodině, společenství
přátel, na duchovním pastýři i farnosti. Všechny tyto aspekty je třeba vyvažovat
a tak umožnit harmonický rozvoj mladého člověka. Mysleme na ně v modlitbách!
Brožurku s texty lze stáhnout na našem webu http://dcm.doo.cz!

http://dcm.doo.cz
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Jde chlápek po Václaváku a vidí policajta, jak
kope díru. Nelení a zeptá se ho: „Co tady
kopete?“ „Ale, máme se vyfotit na průkaz
a má tam být jenom hlava.“ Zhruba
za hodinku jde chlápek zpět a policajt kope
druhou díru, tak se jde zase zeptat:
„Probůh, k čemu ta druhá díra?“ „Ale, máme
mít ty fotky dvě.“

Před obchod přijede na kole Sherlock
Holmes. Kolo ani nezamkne, jen na ně položí
cedulku: „Krádež zbytečná, Sherlock
Holmes,“ a odejde do obchodu. Ke kolu se
ovšem přiblíží jeden maník a hned ho otočí.
Ale zanechá cedulku: „Pronásledování
zbytečné. Olaf Ludwig.“

Jeden hluchoněmý pán si přečetl v novinách
inzerát: „Naučíme
hluchoněmé mluvit.
Třítýdenní kurz, garantujeme výsledky.“
Ačkoliv se mu to zdálo podezřelé, rozhodl
se, že pokusí své štěstí. Dostavil se
na určené místo, zaplatil a byl uveden
k pánovi v bílém plášti. Ten mu s úsměvem
potřásl rukou a znakovou řečí mu dal
následující instrukce: „Dobrý den. Toto je
první den našeho kurzu. Postavte se
doprostřed místnosti, nohy asi půl metru
od sebe, ruce u těla a zavřete oči.“
Chlápek se tedy rozkročí, připaží a zavře oči.
Nato ho rádobydoktor s pořádným
nápřahem kopne do choulostivých míst a
chlápek zařve: „ÁÁáááááááááááááááááááá!"
A doktor se usmívá a znakuje mu: „Krásně.
Přijďte zítra a naučíme vás 'B'!“

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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