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Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a

Milí mladí přátelé!
Rozkvést ještě neznamená přinést plody.
V životě má všechno svůj čas. Mladí by často
chtěli vše hned, „napnelizmy“ přibývají
a vyrovnanost, spokojenost, trpělivost ubývají.
Při jednom květnovém večeru jsem seděl se
dvěma muži na dobrém moku. Při společné
debatě jsme narazili na téma výchova a dary
mladých. Každý člověk je obdařen talenty
a hřivnami, které dostal od Boha. Je potřeba
zdravě je zúročit. Puberta je obdobím, kdy se
vše mění a mladému člověku se do ničeho
nechce. Je vzdorovitý. Je to období, kterým
musíme projít, abychom byli dospělí a mohli
na sebe vzít zodpovědnost. Když žijeme málo
vztahů a moc nekomunikujeme s druhými,
neustále někam spěcháme, tak se nám hůř
dospívá. Je velice dobré mít mnoho přátel okolo
sebe, být v dobré partě, rodině a farním
společenství. Rodina není pouze statistickou
a výkonovou jednotkou pro stát. Rodina je
Bohem požehnané místo, kde se žije vztah,
kde je táta s mámou, Ty, brácha a sestra, Božím
obrazem, společenstvím na této zemi. Na svých
rodičích můžeš spatřit první dobré věci, dávají Ti
první dobré rady. Ovšem, vnímáš také první
neshody, nadávky,
těžkosti,
když
se
rodičům
něco

nedaří. Ať už je to jak je to, nic pevnějšího
než rodina na světě nenajdeš! Neviditelným
způsobem Tě mají oba rodiče rádi. Touží ti
předat lásku, um, zkušenosti života jak nejlépe
umí. Vím, že bys někdy nejraději rodiče vyměnil.
Neboj se zamilovat do svých rodičů. Vnímej
to dobré, čím Tě překvapují, čím Tě obohacují.
Každý rodič má v sobě něco krásného, Dary
od Boha, které slouží i Tobě a jednou z nich
budeš vycházet ve svém osobním životě.
Cti otce svého i matku svou, abys dobře žil
zde na zemi a jednou v nebi. Máme-li se stát
dobrými
otci
a
dobrými
matkami,
jak v manželství, tak v duchovním stavu, je
zapotřebí být nejprve dobrými dětmi. Nemyslím
tím jen slepě vynášet koše či mýt nádobí. Jde
hlavně o to žít vztah s ka ždou osobou v rodině,
http://dcm.doo.cz
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učit se den co den
vnímat obdarování.
Žít
na
různých
úrovních
společenství víry s
naším
Pánem,
s celou farností,
do které patřím,
vzájemně si mezi rodinami pomáhat. Moje
zkušenost z minulého týdne, kdy probíhalo
setkání mladých rodin z naší farnosti. Konalo se
poprvé. Seznámili jsme se, prožili společnou
modlitbu, katechezi, zahráli si hry, sloužili mši
svatou a dobře se vyblbli. To vš mě povzbudilo
a utvrdilo v tom, že není nic krásnějšího než učit
se umění žít dobrý rodinný život. Toto jsou
místa oázy, místa živé víry, síly lásky a školy
života. Do tohoto je potřeba investovat a nově
zakořenit. Zkuste ve vaší rodině projevit
vděčnost, vymyslet společný výlet, jít společně
na bohoslužbu, popřemýšlet, jak zapojit rodinu
do do farního života apod. Svěřuji vás a vaše
rodiny do ochrany Matky Boží, která nám
nejjasněji ukazuje rodinný život v domku
v Nazaretu.
A co nového na diecézním středisku
mládeže? Obnovili jsme chov oveček a přibyl
dokonce jeden kozel (Sobovi se stýskalo
po bráchovi, tak jsem mu jednoho svolil.
Na začátku měsíce června zveme všechny
cetileté na společný Víkend cetiletých (1.-3.6..
Animátoři dvojky končí svůj dvouletý kurz
a již se moc těší do opravdové práce ve farnosti.
Vy, kteří jste u nás poznali slovenského
bohoslovce Janka Kovala zveme na jeho primici
ve Snině u Košic – info u o. Kamila. Závěr června
už tradičně patří pouti naší farnosti patrona
sv. Jana Křtitele.
Přeju vám, aby studijní finiš nebyl příliš
horky. Vše dobře zvládněte a těšte se
na prázdniny. Jestli ještě nejsi přihlášen
a zvažuješ účast na celostátním setkání mládeže
ve Žďáru nad Sázavou, tak ti říkám: „Neváhej
a pojď do toho!“ Slyším nemálo nadšených
svědectví lidí, kteří tam byli před 10 lety: „Stojí
to za to a přináší to velké plody!“ Do života a
ke správným rozhodnutím žehná
+ 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
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1. čtení: 1Pt 4,7-13 Žalm: Žl 96 Evangelium: Mk 11,11-25
1. čtení: Jud 17.20b-25 Žalm: Žl 63 Evangelium: Mk 11,27-33
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40 Žalm: Žl 33(32 2. čteni: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
1. čtení: 2Pt 1,2-7 Žalm: Žl 91 Evangelium: Mk 12,1-12
1. čtení: 2Pt 3,12-15a.17-18 Žalm: Žl 90 Evangelium: Mk 12,13-17
1. čtení: 2Tim 1,1-3.6-12 Žalm: Žl 123 Evangelium: Mk 12,18-27
1. čtení: Ex 24,3-8 Žalm: Žl 116(115 2. čteni: Zid 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26
1. čtení: 2Tim 3,10-17 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 12,35-37
1. čtení: 2Tim 4,1-8 Žalm: Žl 71 Evangelium: Mk 12,38-44
1. čtení: Gn 3,9-15 Žalm: Žl 130(129 2. čteni: 2Kor 4,13-5,1
Evangelium: Mk 3,20-35
1. čtení: Sk 11,21b-26;13,1-3 Žalm: Žl 98,1.2-6 Evangelium: Mt 10,7-13
1. čtení: 1Kral 17,7-16 Žalm: Žl 4 Evangelium: Mt 5,13-16
1. čtení: 1Kral 18,20-39 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 5,17-19
1. čtení: 1Kral 18,41-46 Žalm: Žl 65 Evangelium: Mt 5,20-26
1. čtení: Oz 11,1.3-4.8c-9 Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6 2. čteni:Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Jan 19,31-37
1. čtení: Iz 61,9-11 Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 2. čteni: Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Lk 2,41-51
1. čtení: Ez 17,22-24 Žalm: Žl 92(91 2. čteni: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
1. čtení: 1Kral 21,1-16 Žalm: Žl 5 Evangelium: Mt 5,38-42
1. čtení: 1Kral 21,17-29 Žalm: Žl 53 Evangelium: Mt 5,43-48
1. čtení: 2Kral 2,1.6-14 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
1. čtení: Sir 48,1-15(rec.1-14 Žalm: Žl 97 Evangelium: Mt 6,7-15
1. čtení: 2Kral 11,1-4.9-18.20 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mt 6,19-23
1. čtení: 2Kron 24,17-25 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mt 6,24-34
1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 139 2. čteni: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
1. čtení: 2Kral 17,5-8.13-15a.18 Žalm:Žl 60 Evangelium: Mt 7,1-5
1. čtení: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-36 Žalm:Žl 48 Evangelium: Mt 7,6.12-14
1. čtení: 2Kral 22,8-13;23,1-3 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 7,15-20
1. čtení: 2Kral 24,8-17 Žalm: Žl 79 Evangelium: Mt 7,21-29
1. čtení: Sk 12,1-11 Žalm: Žl 34(33 2. čteni: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
1. čtení: Plac 2,2.10-14.18-19 Žalm: Žl 74 Evangelium: Mt 8,5-17
(www.katolik.cz)

http://dcm.doo.cz
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Dary Ducha svatého
Drazí čtenáři vagónku!
V minulém mém příspěvku jsme se
zamýšleli nad slavností Seslání Ducha
Svatého. Říkali jsme si, že při udílení svátosti
biřmování jakoby biřmovanci prožívali
to samé, co apoštolové o Letnicích v prvotní
jeruzalémské církvi. Apoštolové byli
naplněni Duchem Svatým, kterého jim slíbil
samotný Ježíš. Tento osobitý dar byl
pak patrný nejen
díky
ohnivým
jazykům, které
se
objevily
nad
jejich
hlavami, ale také
díky
charismatům,
kterými byli obdarováni. Charisma je řecké
slovo, které v překladu znamená dar.
Apoštolové byli tedy obdarováni, ale každý
podle toho, jak Duch sám chtěl. Jejich
následná evangelizace ve světě nám
pak jenom dokazuje rozmanitost těchto
obdržených darů. Svatý Petr o tom píše
ve svém dopise:
«Každý ať slouží druhým tím darem
milosti, který přijal; tak budete dobrými
správci milosti Boží v její rozmanitosti.
11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží.
Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh
- tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze
Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky
věků. Amen» (1Pt 4,10-11.

http://dcm.doo.cz

Pro nás, kteří žijeme v dnešní době je
svědectví
apoštolů
jistě
velkým
povzbuzením. Také my jsme obdrželi dary
Ducha Svatého, každý podle toho jak Bůh
chtěl. Tyto charismata jsou nám pak dány
k budování Božího království, ke službě
druhým. Jako je v jednom těle mnoho údů
a nemají všechny stejný úkol, 5 tak i my,
ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu
a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé
údy. 6 Máme rozličné dary podle milosti,
která byla dána každému z nás:
Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá
v souhlase s vírou. 7 Kdo má dar služby,
ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.

8 Kdo dovede povzbuzovat, nechť
povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně.
Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará
o trpící, ať pomáhá s radostí. (Řm 12,4-8
o. Marek
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? EVA NGEL I ZA CE?
Když se v dnešní době řekne slovo
evangelizace, většina lidí si představí
skupinu lidí, která stojí na nějakém
veřejném místě a až přehnaně vykřikuje
do okolí písmo svaté. Když se v současném
dvacátém prvním století někoho zeptáte,
zda by s vámi nechtěl jen na evangelizaci,
jeho reakce je předem jasná. Snaží se z dané
nabídky vycouvat a to jakýmkoli způsobem.
Když jsem poprvé uslyšela o evangelizaci,
bylo to na setkání ve Zlatých Horách.
Nevěděla jsem, co to obnáší, ani co od toho
očekávat. Slepě jsem se s kamarádkou
napsala do nějaké vesničky, kde bylo
přihlášených ještě málo lidí. Byly jsme plny
očekávání. Dá se možná i říct, že jsme se
těšily. A bylo proč. Přijeli jsme do dědiny,
která už na první pohled vypadala prostě.
Našim úkolem bylo odklízení a pálení větví
podél cesty. Sešli jsme se dobrá parta lidí,
s jednou moc šikovnou sestřičkou v čele.
Doteď mě fascinuje, když si vzpomenu
na sestru, jak v bílém
hábitu tahala větve
z bláta a kopřiv. Celá
evangelizace
byla
zakončena mší v místním
kostele. Člověk by si řekl,
normální mše svatá…
ale kde jsou mikrofony,
kde jsou květiny, kde je
varhaník, ale hlavně, kde jsou lidé?
V kostele nás bylo všehovšudy asi patnáct
a to i včetně Otce a pana kostelníka.
V našem státě je plno takových oblastí,
které potřebují evangelizaci, jak se říká,
jako sůl.

http://dcm.doo.cz

Když se zpětně zamyslím, jaký význam měla
tato evangelizace, zjišťuji, že asi žádný extra
viditelný, ale význam určitě měla. Větve
jsme sbírali na okraji vesnice, kde za celou
dobu neprošel nikdo, kdy by si nás mohl
všimnout, s kým bychom se mohli dát
do řeči. Jediní lidé, se kterými jsme se
setkali, byly ty asi tři babičky v kostele. Je
to škoda.
A jak si já takovou evangelizaci se vším
všudy a jak se patří, představuji?
S evangelizací, jakou jsem si ani nedokázala
představit, jsem se setkala až díky
animátorskému kurzu. Bylo mi trochu líto,
že na faře už před námi někdo to nejhorší
uklidil, což způsobilo, že náš celkový
výsledek nebyl tak očividný. Ale pravda je,
že o viditelnost našich skutků nešlo. Lidé
o nás věděli i tak. A když jsme se pak
ke konci naší evangelizace mohli s místními
obyvateli i lidmi z okolních vesnic setkat,
bylo to úžasné. O to podle mě v evangelizaci
hlavně jde. Ukázat lidem, že naše víra není

na pokraji
vymizení, ale že na světě je ještě stále dost
lidí, kteří se snaží ukázat světu Kristovu
lásku. Ukázat ostatním, že Bůh na ně
nezapomněl, i když se jim to občas tak může
zdát.
animátorka
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ML A D ÝCH

25.4. Ostrava – Pomáhání jako životní styl…
Je tady opět středeční odpoledne, jež patří
na biskupství v Ostravě mladým. Tentokráte
to není středa třetí v měsíci, ale vyjímečně
až ta čtvrtá. Studenti se pomalu trousí vchodem
do foire sálu, kde si odkládají své svršky
a batohy. Po letmém shlédnutí přiložených
letáčků, časopisů a dalších materiálů se
přesouvají do kaple vedle sálu, kde za malou
chvilinku započne mše sv. Pozvání celebrovat
tuto mši sv. přijal loni v červnu vysvěcený o. Aleš
Písařovic. Dnes slavíme svátek apoštola Marka,
mešní texty
jsou
tedy
k této
příležitosti.
Mše sv. dnes
není
živě
přenášena
televizí NOE.
Někteří mladí
si radostně povzdechli a s chutí kráčeli do kaple.
Příjemný hlas o. Aleše i jeho fajn myšlenky
a povzbuzení znějí kaplí při homílii. Mše sv. se
účastní kolem 30i mladých, ale další a další stále
přicházejí. To je specifikum mládežnických mší
sv., že není „trapas“ přijít později. Některým
studentům končí přednášky těsně před 18 hod.,
či se věnují skautu, schole ve farnosti. Večer
mladých si však nechtějí nechat ujít.
Po požehnání jsme zazpívalůi písničku,
mimochodem, Dominik – kytarista, skvěle
doprovází zpěv na kytaru…jde vidět, že už je
to syněk kytary znalý ☺ Po písničce nastoupil
Kefa s krátkými ohláškami a pozvánkou
do „buffee“, kde své umy objevuje Lucka
s Katkou (týmačky ze Staré Vsi. Na dnešní Večer
mladých si opět připravili specialitku – „cejlonský
večer“ – čaj a croisant…mňam! Po mši zůstává
tradiční nabídka pro mladé přistoupit v kapli
ke svátosti smíření či si promluvit na nejrůznější
témata s knězem – tedy o. Alešem.
Následně se mldežníci přesunuli do foire sálu,
kde je situováno naše buffee a dnešní specialitky
„z cejlónu“. „Dám si ovocný čaj a dva croisanty,“
http://dcm.doo.cz

zní z mnoha úst účastníků Večera mladých. „Já
chci čaj pro sebe a tady pro kámoše. A dejte mi
k tomu dva croisanty,“ ohlásil mlaďoch své přání.
Foire zaplnila ladná vůně čajů různých příchutí.
Mladí debatovali při usrkávání horkého čaje
z hrníčků a lehkém ukousávání croisantů.
Po občerstvení vyzval Kefa o zasednutí
do sálu. Tam započne dnešní téma, které zní:
Pomáhání jako životní styl – inspirace, mýty,
předsudky. Hostem je P. Mgr. Marek Jargus.
Několik let se věnuje vězňům jako vězeňský
kaplan. Pracuje také s drogově závislými a je jim
plně ku pomoci. Procestoval již kus světa a ve své
vězeňské službě se inspiroval při svém působení
v anglii a návštěvě tamních věznic. Tam okoukal
jejich systém a zavedl jej i u nás. Dodnes funguje
a je moc prospěšný. Otec Marek nám také
v úvodní představovací fází také prozradil, koho
si v životě velice váží, kdo mu významně v životě
pomohl. Zmínil dva kněze – fstařičkého kněze,
kterého potkal v Africe a kněze ve Skotsku.
I z toho lze poznat, že je otec světoběžník
a zkušenosti jistě nemá málo. Dále nám povídal
obecně o službě – o mylných předsudcích
týkajících se služby křesťana apod. Aby oživil své
povídání, připravil si pro nás moc fajn aktivitku.
Vybral 10 mladých, které rozdělil do dvou
skupinek. Každá pak zvtárnila pantomimicky dvě
situace.
Obě
měly uprostřed
utrápeného
člověka. Jedna
ze
skupinek
představovala
negativní
pomoc a ta
druhá pomoc pozitivní. Mno, vskutku zajímavé.
Otec Marek umě zapojil účastníky do různých
aktivit. Bylo to moc fajn. A opět jsme se mohli
setkat s kamoši, pokecat u čaje a prožít příjemný
večer. Na červnový večer mladých se už moc
těšíme. A pokud bude fajn počasí, budeme
na závěr opěkat párky!
Kefa
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H UD EB NÍ

VÍ K END

Víkend ve Vsi na začátku května se nesl
ryze v duchu hudebním, neboť jsme zpívali
z plných plic. Vše začalo jako obvykle
v pátek v podvečer společnou večeří,
při které jsme si pochutnali na výborné
pizze. Poté jsme mezi sebou přivítali hosta
(Zdišku – moderátorku z TV Noe, která nás
uvedla do zákulisí Noeparády, a zasoutěžili
jsme si na živo, někteří získali i hmotné
ceny. Náš první společný večer jsme
ukončili adorací v kostele.
V sobotu jsme začali den mší svatou
s místními farníky a po vydatné snídani
jsme se dozvěděli něco nového o moderní
křesťanské hudbě v podání našeho Kefy,
kterého v dopoledním bloku vystřídala jeho
žena Miška (paní učitelka hudby
na gymnáziu a zasvětila nás do tajů
improvizace, neboť jsme si na vlastní kůži
vyzkoušeli tančit a domýšlet příběh
Labutího jezera od Čajkovského.

Po siestě jsme hráli netradiční hry,
dozvěděli se něco o tom, jak připravovat
hudbu k liturgii, o čemž nám povídal
o. Kamil, a posléze jsme prožili s místními
farníky pouť k Matce Boží – prostřednici
všech milostí v Košatce. Sobotní večer byl
doprovázen kapelou 108 a koncert se nám
natolik líbil, že jsme se nenechali zastrašit
bouřkou ani deštěm a se slovy některých
písní na rtech jsme povzbuzovali muzikanty
i zpěváky.
Nedělní ráno bylo zpestřeno rozcvičkou,
při níž jsme naháněli kozla - nového člena
týmu - před kostelem, chtěl totiž s námi
běžet až k pekárně. Po snídani jsme
vysmejčili dům, připravili se na slavení
eucharistie a po dobrém obědě alou
do svých domovů. Díky všem za úžasný
víkend!
Katka

Fotky

http://dcm.doo.cz
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2. Zdrojem pravé radosti je Bůh (pokračování)
Ve skutečnosti, i když se to na první pohled
nezdá, všechny malé autentické každodenní
radosti anebo i ty velké životní nacházejí svůj
původ v Bohu, protože Bůh je společenstvím
věčné lásky, je věčnou a nekonečnou radostí,
která nezůstává uzavřená do sebe, ale šíří se
mezi všemi, které on miluje a kteří milují jeho.
Bůh nás stvořil ke svému obrazu z lásky a proto,
aby svou lásku na nás vyléval a naplňoval nás
svou přítomností a milostí. Chce nám dávat
účast na své božské a věčné radosti a umožňuje
nám pochopit, že hodnota a hluboký smysl
našeho života spočívají v tom, že nás přijímá,
naslouchá nám a miluje nás. Nejde však
o nějaké nestálé přijetí, jako tomu může být
u lidí, ale o bezpodmínečné a božské přijetí:
jsem žádoucí, mám své místo ve světě
i v dějinách a Bůh mě miluje osobně. A pokud
mne Bůh přijímá a miluje mě a já se o tom
ujistím, vím jasně a bezpečně, že je dobře,
abych byl, existoval.
Nekonečná Boží láska ke každému z nás se
naplno projevuje v Ježíši Kristu. V něm se
nachází radost, kterou hledáme. V evangeliu
vidíme, jak jsou události, které poznamenaly
počátek Ježíšova života, charakterizovány
radostí. Když archanděl Gabriel zvěstuje Panně
Marii, že se stane Matkou Spasitele, začíná
slovy: „Raduj se!“ (Lk 1, 28. Při Ježíšově
narození říká Pánův anděl pastýřům: „Zvěstuji
vám velikou radost, radost pro všechen lid:
v městě Davidově se vám narodil Spasitel – to je
Kristus Pán“ (Lk 2, 11. A mudrci, kteří hledali
dítě, „jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se
nesmírnou radostí“ (Mt 2, 10. Důvodem této
radosti je tedy blízkost Boha, který se stal
jedním z nás. Právě to měl na mysli svatý Pavel,
když psal křesťanům do Filip: „Radujte se stále
v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost je
známa všem lidem. Pán je blízko“ (Flp 4, 4-5.
První příčinou naší radosti je blízkost Pána,
který nás přijímá a miluje. Ze setkání s Ježíšem
se totiž vždy rodí velká vnitřní radost.
http://dcm.doo.cz
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Můžeme to vidět v mnoha evangelních
epizodách. Vzpomeňme si na Ježíšovu návštěvu
u Zachea, nepoctivého výběrčího daní
a veřejného hříšníka, jemuž Ježíš říká: „Dnes
musím zůstat v tvém domě.“ A Zacheus, podle
zprávy svatého Lukáše, „ho přijal s radostí“
(Lk 19, 5-6. Je to radost ze setkání s Pánem,
pocítěná Boží láska, která může proměnit celý
život a přinést spásu. Zacheus se rozhodne,
že změní svůj život, a dá polovinu svého
majetku chudým.
V hodině Ježíšova utrpení se tato láska
projevuje celou svou silou. V posledních
okamžicích svého života při večeři se svými
přáteli říká: „Jako Otec miloval mě, tak jsem já
miloval vás. Zůstaňte v mé lásce… To jsem
k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás
a aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15, 9. 11.
Ježíš chce své učedníky i každého z nás přivést
k plné radosti, jakou sdílí s Otcem, aby láska,
kterou ho miluje Otec, byla v nás (srov. Jan 17,
26. Křesťanská radost znamená otevřít se Boží
lásce a patřit Bohu.
Evangelia vypravují, že Marie z Magdaly
a další ženy šly navštívit hrob, kam byl Ježíš
uložen po své smrti, a dostávají od anděla
převratnou zprávu o jeho zmrtvýchvstání.
Rychle odešly od hrobu, jak poznamenává
evangelista, „se strachem i s velkou radostí“
a běžely oznámit radostnou zprávu Ježíšovým
učedníkům. Ježíš jim vyšel v ústrety a řekl:
„Buďte zdrávy“ (Mt 28, 8-9. Nabízí se jim radost
ze spásy: Kristus žije, je ten, kdo porazil zlo,
hřích a smrt. On je jako zmrtvýchvstalý přítomný
uprostřed nás až do konce světa (srov. Mt 28,
20. Zlo nemá v našem životě poslední slovo,
ale víra v Krista Spasitele nám říká, že zvítězí
Boží láska. Tato hluboká radost je plodem Ducha
Svatého, který z nás činí Boží děti, schopné
prožívat a zakoušet jeho dobrotu a obracet se
k němu oslovením „Abba“, Otče (srov. Řím 8,
15. Radost je znamením jeho přítomnosti a
jeho působení v nás. (pokračování příště)
Benedikt XVI.
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Magnetka na Žďár
Nechceme, aby vysoká cena byla pro někoho
překážkou účasti na setkání,“ vysvětluje účel
sbírky jedna z jejich koordinátorek, Majka
Světničková z Asociace křesťanských sdružení
mládeže, o. s., která vyhlásila veřejnou sbírku
na podporu účasti mládeže na Celostátním
setkání mládeže v srpnu ve Žďáru nad Sázavou.
Náklady na jednoho účastníka jsou více
než šestnáct set korun. Díky sponzorům a této
veřejné sbírce ale může být cena snížena
na jedenáct set korun a pro ty, kteří se přihlásí
a zaplatí včas (do konce května, dokonce
na devět set padesát korun.
Přispět na veřejnou sbírku, která je
registrována u Magistrátu hlavního města Prahy,
můžete koupí magnetky v hodnotě 50Kč a vybírat
můžete ze tří motivů. Na každé magnetce je
vyobrazen jeden ze Žďárských kostelů – kostel
sv. Prokopa, klášterní kostel Nanebevzetí Panny
Marie a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře.

8. – 10. června

Stará Ves n/O.

Závěrečné setkání mají druhý červnový víkend Animátoři
„dvojky“. Tímto víkendem končí celý dvouletý kurz
animátorů. Po složení závěrečné zkoušky jim bude
předáno osvědčení o absolvování kurzu. A pak už hurá
do práce ve farnostech! Setkání začíná jako obvykle
páteční večeří v 19.00 hod. a končí nedělním obědem
ve 12.00 hod.

http://dcm.doo.cz

Magnetku si můžete zakoupit ve svých
farnostech nebo na DCM. Pokud chcete pomoci
s prodejem Magnetek na Žďár, kontaktujte
vašeho pana faráře či DCM.
Přispět můžete také přímo prostřednictvím
účtu: 2107334165/2700. Fyzické i právnické
osoby mohou při částce vyšší než tisíc korun
požádat o potvrzení o daru na adrese:
svetnickova@cirkev.cz.
Postupné navyšování vybrané částky bude
možné sledovat na oficiálních stránkách setkání
(zdar2012.signaly.cz, kde se bude postupně
odkrývat obraz poutního kostela na Zelené Hoře,
jehož architektem byl geniální architekt Jan
Blažej Santini.
Setkání finančně podporuje také Město Žďár
nad Sázavou, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a Kraj Vysočina. Další sponzoři se
nadále hledají.
sekretariát Sekce pro mládež ČBK

15. - 17. června

Stará Ves n/O.

Poslední víkendové setkání čeká také animátory
„jedničky“. Ti však ukončují svůj první rok kurzu. O
tomto víkendu bude na programu zejména
příprava táboru a týdnu pomoci v pohraničí. Takto
prožijí animátoři o prázdninách svoji praxi. Setkání
začíná jako vždy páteční večeří v 19.00 hod. a končí
nedělním obědem ve 12.00 hod.
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Přišli manželé Novákovi k zubaři. Na panu
Novákovi bylo vidět, že spěchá. Povídá
zubaři: „Pane doktore, žádné vymyšlenosti.
Žádné umrtvení, žádné prášky. Prostě
jen vemte kleště a vytrhněte to.“ „Tedy,
obdivuji váš stoický klid. Kéž bych měl víc
takových pacientů. Tak mi ukažte, který zub
to je.“ „Marie, ukaž mu ten svůj zub!“

Na vyšetřovačce dělali nábor nových
vyšetřovatelů. Konkurzem bohužel prošel
jen jeden uchazeč, a to ještě náhodou. Při
závěrečném pohovoru mu kapitán dává
otázky: „Kolik je 1+1!?“ „11.“ „Která dva dny
v týdnu začínají na 'p'?“ „Pozítří
a předevčírem.“ „Tak poslední otázka:
Kdo zabil Abrahama Lincolna?“ Chlápek se
zamyslel a pak říká: „Tak to opravdu nevím.“
„Tak běžte domů a zkuste na tom
zapracovat.“ Chlápek tedy jde domů a říká
manželce: „Tak si představ, první den a hned
mi dali vraždu!“

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Přijde pán do restaurace a říká: „Pane
vrchní, prosil bych čaj, ale kdyby to bylo
možné tak bez citrónu.“ Vrchní se za chvíli
vrátí a říká: „Omlouvám se, ale citrón není,
může to být bez rumu?“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

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

Tatínek péruje syna: „Johnny, když bylo Abe
Lincolnovi tolik co tobě, tak se ve světle krbu
celé večery učil!“ „Jo, tati, a když mu bylo
tolik co tobě, byl prezident!“
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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