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Milí přátelé! 
 
Po prázdninovém rytmu, kdy jsme jezdi-
li na výlety, na kolech, byli u moře 
apod., se vracíme do rytmu všedního 
dne. Každý den je důležitý, originální  
a zároveň neopakovatelný. Je důležité 
mít osobní řád. V životě, ve vztazích, 
v práci. Pořádek nás posouvá směrem 
dopředu a zároveň dává sílu k dobrým 
rozhodnutím. V chaosu se člověk těžko 
rozhoduje.  
     Jak poznat, která rozhodnutí jsou 
správná a která nesprávná? Ta dobrá 
vedou k pokoji a ta špatná k nepokoji. 
Pokoj je jednou z božích vlastností, 
kterou Duch svatý vkládá do nitra kaž-

dého z nás. Věřím, že mnozí jsme jej 
zakusili ve Žďáru, na táborech či farních 
akcích. Boží pokoj přichází všude tam, 
kde se žije dobře, kde je poctivě přijato 
povolání (rodina, kněžství, řehole či být 
dobrým studentem). Duch vane, kam 
chce. On každého z nás směřuje  
na místa, kde máme být svědky víry a 
života lásky s Ježíšem. Nebojme se tedy 
a každý den ve školním roce pojďme  
do toho!  
 

     Bohu i vám díky za 15 let Diecézního 
střediska mládeže. Oslava byla požeh-
naná a pastýřem o. biskupem korunová-
na.  Rozloučili jsme se s Vaškem a Kat-
kou a přivítali dvě nové týmacké tváře - 
Helču a Kubu. Představí se vám  
ve Vagónku:-)Díky vám za každou mod-
litbu, přiloženou ruku k dílu a hlavně  
za žité společenství, které zde vytváříte 
svou přítomností a účastí na různých 
akcích.  
 
     V měsíci říjnu nás čeká rozjezd Kurzu 
animátorů – „jedničky“ začínají nový 
dvouletý cyklus, „dvojky“ pokračují  
v druhém roce kurzu. Měla by se rozjet 
také Škola partnerství, ale prozatím je 
přihlášeno málo párů. Váháte-li stále, 
zda se přihlásit, určitě do toho jděte, 
stojí to za to!(www.prorodiny.cz) Po-
slední říjnový pátek zavítáme do Brun-
tálu, abychom duchovně připravili mís-
to pro diecézní setkání mládeže 2013. 
To se bude konat právě v Bruntále. 
Budeme také prosit o požehnání  
pro celý děkanát…pro kněze, mladé,  
pro rodiny, pro všechny. Noční bdění 
začíná v 19.30h v pátek 26.10. Zveme 
vás také na koncert worshipové kapely 
R.E.I., který proběhne v rámci Večera 
mladých třetí říjnovou středu. 
 
     Opět máte možnost se kdykoliv za-
stavit u nás na Středisku. Můžeš sám/a 
či se skupinou. Více na http://
dcm.doo.cz. Kontaktuj nás nelépe osob-
ně či telefonicky (558 669 413). 
 
K dobrým vztahům plných pokoje žehná 

+ o. Kamil  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ŘÍJEN 2012 
 

01.10.2012 1. čtení: Job 1,6-22 Žalm: Žl 17 Evangelium: Lk 9,46-50 
02.10.2012  1. čtení: Ex 23,20-23a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10 
03.10.2012 1. čtení: Job 9,1-12.14-16 Žalm: Žl 88 Evangelium: Lk 9,57-62 
04.10.2012 1. čtení: Job 19,21-27 Žalm: Žl 27 Evangelium: Lk 10,1-12 
05.10.2012 1. čtení: Job 38,12-21;40,3-5 Žalm:Žl 139 Evangelium: Lk 10,13-16 
06.10.2012 1. čtení: Job 42,1-6.12-16 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 10,17-24 
07.10.2012 1. čtení: Gn 2,18-24 Žalm: Žl 128(127) 2. čteni: Zid 2,9-11  
                            Evangelium: Mk 10,2-16 
08.10.2012 1. čtení: Gal 1,6-12 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 10,25-37 
09.10.2012 1. čtení: Gal 1,13-24 Žalm: Žl 139 Evangelium: Lk 10,38-42 
10.10.2012 1. čtení: Gal 2,1-2.7-14 Žalm: Žl 117 Evangelium: Lk 11,1-4 
11.10. 2012 1. čtení: Gal 3,1-5 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 11,5-13 
12.10.2012 1. čtení: Gal 3,7-14 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 11,15-26 
13.10.2012 1. čtení: Gal 3,22-29 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 11,27-28 
14.10.2012 1. čtení: Mdr 7,7-11 Žalm: Žl 90(89) 2. čteni: Zid 4,12-13  
                            Evangelium: Mk 10,17-30 
15.10.2012 1. čtení: Gal 4,22-27.31-5.1 Žalm: Žl 113 Evangelium: Lk 11,29-32 
16.10.2012 1. čtení: Gal 5,1-6 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 11,37-41 
17.10.2012 1. čtení: Gal 5,18-25 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 11,42-46 
18.10.2012  1. čtení: 2Tim 4,9-17b Žalm: Žl 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9 
19.10.2012  1. čtení: Ef 1,11-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 12,1-7 
20.10.2012  1. čtení: Ef 1,15-23 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 12,8-12 
21.10.2012  1. čtení: Iz 53,10-11 Žalm: Žl 33(32) 2. čteni: Zid 4,14-16                                    
  Evangelium: Mk 10,35-45  
22.10.2012  1. čtení: Ef 2,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Lk 12,13-21 
23.10.2012  1. čtení: Ef 2,12-22 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 12,35-38 
24.10.2012 1. čtení: Ef 3,2-12 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 12,39-48 
25.10.2012  1. čtení: Ef 3,14-21 Žalm:Žl 33 Evangelium: Lk 12,49-53 
26.10.2012  1. čtení: Ef 4,1-6 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 12,54-59 
27.10.2012 1. čtení: Ef 4,7-16 Žalm: Žl 122 Evangelium: Lk 13,1-9 
28.10.2012  1. čtení: Jer 31,7-9 Žalm: Žl 126(125) 2. čteni: Zid 5,1-6  
  Evangelium: Mk 10,46-52 
29.10.2012  1. čtení: Ef 4,32-5,8 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 13,10-17 
30.10.2012  1. čtení: Ef 5,21-33 Žalm: Žl 128 Evangelium: Lk 13,18-21 
31.10.2012  1. čtení: Ef 6,1-9 Žalm: Žl 145 Evangelium: Lk 13,22-30  

                    www.katolik.cz 

Liturgický kalendář 
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Mgr. Kateřina Vláčilová 

● 3.6.1985 - příchod na svět 

● 1.9.2009 - nástup na DSM 

● WYD 2011 & CSM  2012 - 
hlavní zdravotník 

● 31.8.2012 - odchod z DSM  

● 1.9.2012 - nástup SŠ Koblov 

Personality - rozloučili jsme se 

1) Jak bys po zkušenostech na středisku definovala slovo „týmák“? 

Týmák je velice specifický výraz pro člověka, který je součástí týmu 
Diecézního střediska mládeže. Zastává všelijaké, mnohdy velmi zajímavé 
pozice. Především je to starost o mládež, která na středisko přijíždí pře-
vážně na víkendy, ale nejen to. Spoustu práce zabere také samotná budo-
va a okolí střediska. Mnoho lidí se nás ptalo, co děláme přes týden, když 
tam zrovna nejsou mladí, za sebe však mohu říct, že jsem se ani přes tý-
den nikdy nenudila. Vždy bylo, co dělat, já jsem měla na starost např. 
žehlení, třídění fotek, knihovnu, nebo vysávání. 
 

2) Co jsi na DSM dělala nejraději? 

Práce na středisku se mi líbila hlavně proto, že byla každý den jiná, střída-
la se práce v kanceláři, v kuchyni, venku, s lidmi i o samotě. Nešlo o stere-
otyp, což bylo fajn. 

 
3) Která akce se Ti vryla nejhlouběji do srdce a proč? 

To je těžká otázka, protože za tři roky bylo těch akcí opravdu mnoho. Rá-
da vzpomínám na animátorské víkendy, ale i třeba na víkendy 
s cetiletými, nebo na cyklopouť, kde jsem poprvé vyzkoušela dvojkolo a 
bylo to super. Nezapomenutelné jsou také týmové dovolené aneb sou-
středění (Šumava, Beskydy, jižní Morava), na ty jsme vždy jezdili před 
začátkem nového školního roku a byla to výborná akce, která sloužila ke 
stmelení celého týmu. 
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4) A co jsi dělala na DSM s největším odporem? 

Vyloženě odpor jsem neměla asi k ničemu. Novou zkušeností pro mě byla 
třeba zabíjačka, kterou jsem zažila dvakrát. Na středisku jsme jako týmáci 
každé páteční dopoledne uklízeli, první rok jsem měla na starost všechny 
koupelny a záchody v domě, ale po prvním roce služby jsem začala dělat 
jinou činnost – vysávání, a to mě bavilo více. 

 
5) Vzpomeneš si na nějakou legrační historku z Tvého působení na DSM? 

To je zapeklitá otázka, legračních historek bylo mnoho. Zrovna se mi vy-
bavuje jedna příhoda, která nebyla zprvu vůbec legrační, protože se týka-
la střediskového auta, které mi ujelo před domem, když jsem zapomněla 
zatáhnout ruční brzdu a nechala jsem zapnutý motor. Bylo to v den mého 
svátku v pátek 25. 11. v poledne, chystali jsme se s ostatními týmáky na 
oběd – chtěli mi udělat radost. Místo obědu však kluci vytahovali auto 
z menší jámy před novým plotem, ten bohužel taky nedopadl dobře. Zají-
mavé je, že se mi příhody s autem stávaly téměř vždy, když otec Kamil byl 
někde mimo středisko na víc dní. Nebylo to samozřejmě plánované, ale 
dvakrát to vyšlo. 

 
6) Co bys na středisku změnila? 

Přímo bych nezměnila asi nic, jen, ať všichni vytrvají ve svém poslání a 
bude to přínosné pro všechny:). 

 
7) Jak Tě služba na středisku změnila? 

Těžko říct, každopádně jsem získala nové zkušenosti, poznala spoustu 
dobrých lidí a prožila pěkné tři roky. 

 
8) Co chceš dělat po odchodu z DSM (práce/studium/…) nebo už ses ně-

kde uchytila? 

Momentálně působím na jedné ostravské SŠ jako učitelka, uvidím, jak mi 
to půjde dál a zda u této profese vydržím:-). 

Katko, díky! 
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Mgr. Helena Lipinská 

● 3.9.1987 - příchod na svět  
spolu se svým bráchou 

● Květen 2012 - konec na UP  
v Olomouci 

● 1.9.2012 - příchod na DSM 

1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se 

v krátkosti představit? 

Jmenuji se Helča a pocházím z pěkného maloměsta Fulneku. (Pokud se 
někomu zdá moje příjmení povědomé, tak je to tím, že můj bratr Vašek 
zde taky nějaký měsíc jako týmák působil).  
     Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Od malička jsem chtěla být paní učitelkou. Velmi ráda se po-
hybuju v přírodě ať už pěšky, na kole nebo jako běžec J. Snadno se ne-
chám unést pozorováním západu slunce a jakékoliv přírodní krajiny. Jsem 
člověk, který do určité míry bývá rád v tichu a sám, což je podle mého 
názoru pro práci s lidmi potřebné. Avšak nevyhýbám se smíchu, srandě, 
veselým lidem atd. Co mě vytáčí je chaos, zmatek, binec apod.  

 
2) Jak ses dostala na DSM do Staré Vsi? 

To bylo docela složité, mohla bych o tom dlouze vyprávět. Ale zjednodu-
šeně - loni na podzim se ve mně objevila touha jít do služby, odevzdat 
nějaký čas Bohu, nechat se formovat, sloužit…Jenže kde? Jelikož jsem do 
Vsi dříve vůbec nejezdila, myšlenku na službu tady, ač se v mysli zrodila, 
jsem rychle zavrhla. Nicméně ona se za dva měsíce objevila znovu a mno-
hem silněji. Našla jsem odvahu a oslovila bráchu Vaška a ten dal podnět 
otci Kamilovi. A tak se celá věc dala do pohybu. Komplikací pak byla na-
bídka jiného zaměstnání, a to přímo v mém oboru.  
     Zpětně jsem za ni moc ráda, alespoň jsem si v hlavě mohla srovnat, co 
jsem opravdu chtěla a chci. 
 

Personality - nová tvář týmu DSM 
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3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnala? 

Jako klášter :) 
 
4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 

Nevím, co všechno můžu prozradit :) Ale za každou akci je někdo z nás 
týmáků zodpovědný, rozdělí se úkoly a program tvoříme všichni. Jinak co 
se týče práce kolem střediska, byly mi svěřeny ty, které mám ráda, a to 
vysávání, praní, žehlení – u toho dokonce, pokud není prádla příliš, doká-
žu relaxovat, nástěnky apod. 
 
5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích? 

To je těžká otázka. Nedokážu říct, co je na druhých nejvzácnější a myslím 
si, že to ani nejde. V týmu se zatím poznáváme. Každý z nás je obdařen 
různými dary, schopnostmi a myslím si, že se budeme vzájemně opravdu 
doplňovat. Věřím, že budeme dobrým týmem ;) Přijďte se přesvědčit. 

 
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 

Letos v květnu jsem úspěšně ukončila studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
a speciální pedagogiku. Byl to boj, ale jelikož všechny mé praxe během 
studia, ať už v základní škole, speciální škole, u dětí nejrůznějšího handica-
pu či v terapeutické komunitě, kde se léčili dospělí se závislostí na dro-
gách a alkoholu, dopadly velmi dobře, jsem přesvědčena o tom, že Bůh 
moc dobře ví, proč jsem studovala a dostudovala právě tento obor :) No,  
a po škole jsem šla přímo sem na středisko. 
 
7) Můžeš nám říci něco o své rodině? 

Svoji rodinu mám moc ráda. Moji rodiče jsou zlatí, starostliví, tolerantní 
ke všem mým rozhodnutím. S bráchou Vaškem jsme dvojčata  
a jsme mezi sourozenci nejstarší, následuje druhý brácha Vojta a nejmlad-
ší Terka. Každý člen mé rodiny je pro mne darem a je úžasné, jak si 
v různých životních situacích znovu a znovu nacházíme cestu k sobě  
a vzájemně se obohacujeme. Za nic bych je nevyměnila. Vím, že se o ně 
můžu kdykoliv opřít.Veliký význam má pro mne také moje farní rodina, ve 
které jsem vyrůstala a formovala se, a otcové pallottini, jejich spiritualita 
a duchovní vedení. Všichni dohromady udělali kus práce v mém životě . 
 
8) Zažila jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol? 

Těch je. Ale na žádný si teď ne a ne vzpomenout… =) 
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5. pěší pouť   
Opava - Velehrad 

Možná, že jste v české televizi za-
chytili červencovou reportáž o 
poutnících z Opavy na Velehrad. 
Tuto pouť organizuje náš bývalý 
jáhen, otec Bartlomiej Blaszka, kte-
rý šel letos v doprovodu 60 mladých 
a nechyběli jsme u toho ani my, 
většina z nás již po třetí, někteří 
poprvé. Zde jsou postřehy našich 
farníků, ale i mladých poutníků 
z okolí. Otázka 
zněla: Co mi 

letošní  
pěší pouť dala?  

 Když se 
mě někdo ze-
ptá na to, co mi 
pěší pouť dala, 
tak řeknu jedi-
né – hodně. 
Jenomže to by 
asi nestačilo a nic by to lidem ne-
řeklo. Tak, abych to tedy uvedla na 
pravou míru, trochu vás přenesu do 
reality poutníků. To, že se člověk 
rozhodne jít trasu dlouhou 150 km 
není jen tak. Ne, totiž každému to-
hle přijde vůbec normální. Ale když 
si vezme v úvahu to, že může pro 
někoho nebo pro něco podstoupit 
určitou oběť, tak se na vše hned 
dívá jiným pohledem. Na pěší pouť 

jsem letos šla potřetí. A když člověk 
ví, že má kolem sebe skvělou partu 
lidí, kteří jsou opravdu jako malý 
„zázrak“, tak se jde opravdu líp, 
protože i ti dokážou dodat sílu. Sa-
mozřejmě by to taky nešlo bez kaž-
dodenních modliteb, které nás posi-
lovaly na duši a taky bez úžasného 
otce Bartolomieje Blaszky, který 
tuto pouť vedl. Když jsem šla tuto 
pouť poprvé, puchýřů bylo víc než 
dost. Možná jsem si i říkala, jestli to 
vůbec zvládnu dojít, jestli budu mít 
dostatek sil na to, to překonat. Ně-

co ve mně mi 
ale řeklo: 
„každý ten 
puchýř můžeš 
přece za ně-
koho nebo za 
něco oběto-
v a t “ 
… . r o z h o d l a 
jsem se tedy, 
zapřít se a jít 

dál. A nakonec jsem byla ráda, že 
jsem to došla, protože to opravdu 
stálo za to. Je to opravdu krásný 
pocit. Postupem času jsem zjistila, 
že každá pěší pouť je úplně jiná. 
Stejná trasa, ale jiný „příběh“. A to 
je myslím dobře. Vím, že bych tuhle 
akci mohla doporučit úplně všem, 
co mají chuť podnikat něco šíleného 
a zároveň něco pro posilu svého 
ducha. STOJÍ TO ZA TO !!!     

Prožili jsme 
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(Lucka Čeganová, Studénka)  
 

„Pro mě je pěší pouť akcí  

s velkým A, protože mi dává plno 

možností. Především to je zamyšlení 

nad věcmi,které chci odevzdat.  

Pak je to možnost poznání skvělé 

party lidí včetně bezkonkurenčního 

otce Bartka. Proto tuto Akci plně 

doporučuju :-)“ 
(Helča Olbrechtová, Studénka) 

  

„Takovéto akce jsem se zúčastnila 

poprvé a byla pro mě velkou zkuše-

ností a zážitkem. Po chvílích, kdy je 

člověk zaměstnán hlavně psychicky, 

přichází tato možnost tělesného 

výkonu a s tím spojená duchovní 

obnova. Zpočátku jsem se obávala, 

ale celá pouť pro mě byla duchovní 

vzpruhou, ze které jsem ještě dlou-

ho čerpala. Jsem ráda, že jsem se 

mohla pěší poutě zúčastnit.“ 

(Jana Kuncková, Studénka)  
 
„Puťák mi dal možnost trávit další 

společný týden s dvěma kamarád-

kami, které mi strašně přirostly k 

srdci, ale bohužel, je rok neuvidím.... 

Ale nebyly tam jen ony. Poznala 

jsem řadu nových zajímavých lidí, se 

kterými nebyla nouze o dobrou zá-

bavu, ale i vážnou debatu. Byla to 

také možnost, jak se ve společenství 

mladých lidí přiblížit více k Bohu. 

Otevřít se mu, čerpat od něho a 

chválit ho… Kromě intenzivního du-

chovna si člověk sáhl i na své rezer-

vy, fyzické i psychické. Povzbudil 

svou vůli a dával trochu oběti. 

Opravdu, co potřebuješ, máš pouze 

ve své hlavě ...Uvědomila jsem si, že 

mi opravdu stačilo málo. Kdo by se 

chtěl tahat s 10-ti kily na zádech? 

Pitná voda, trocha jídla a večer tep-

lá sprcha.“ 
(Alžběta Ondrufová, Štěpánkovice)  

 

O pěším putování něco psát, 

to je jako na schovku si hrát. 

Poznat a pochopit, co není vidět, 

to je úkol nelehký, 

proto nechtějte už doma sedět, 

opusťte své plyšované pohovky. 

Kdo má chuť cestou jít, 

ten ocitá se na cestě, 

ne ten koho baví jenom snít, 

byť i o budoucí nevěstě. 

Když chceš poznat ryzost zábavy, 

či pochopit chceš něžnost únavy, 

na vlnách krásy když chceš plout, 

pak ti doporučím tuhle naší pěší 

pouť. 

(Karel Marek, Vimperk) 
 
„Pěší poutě jsem se zúčastnila popr-

vé minulý rok, ale pouze na jeden 

den. Mé pocity? Výměna kanceláře 

za překrásnou přírodu, modlitba 

spojená s pohybem – dvojí užitek =). 

Omládnutí při partě mladých. A 

nakazila jsem další dvě maminky, 

které se letos přidaly taktéž na je-

den den putování. Doufám, že příští 

rok nás nebude méně!“ 

(Anna Maléřová, Studénka)   
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Evangelizace    
Rýžoviště 

Na důkaz, že Ryžoviště opravdu žije, 
právě jím mléčnou rýži a vzpomí-
nám na Vás i na Ryžoviště. Bylo to 
fakt super, žádná Sodoma Gomora 
ani smetiště, kde bychom mohli 
najít močůvku nebo bobek ze se-
dimky či ze zad.u nebo něčeho po-
dobného. Všude byly krásně upra-
vené nočníky a byl tam sprcháč a ne 
necky. Spát se slepicemi jsme taky 
nemuseli, takže jsme se vyhnuli  
i kurníku :) Za ten týden jsme zjistili, 
že všechno jde od kořene, že lidé  
v Ryžovišti nejsou „jafové“, avšak 
bohužel ani „hero(ové)“. Někteří 
možná popíjeli borovičku nebo čů-
čo, ale nám by dali tak (mini)
maximálně brumíka :) Po tomhle 
týdnu si myslím, že alespoň polovi-
na animátorů potřebuje dobré boty 
s kvalitními podrážkami a speciálně 

pro ně tvarovanou vložkou do bot-
ky :) Doufám, že až se vyspíme,  
tak už nebudeme vypadat jako 

„zhnilouši“, vraky, ani jako pustina, 
na které roste jen plevel nebo petr-
žel :) Na večeři navrhuji, abychom si 
dali nějaké „morče“ nebo ovádo,, 
prý jsou moc výživné, a přeji vám 
klidnou a nerušenou noc. Stejně si 
myslím, že alespoň dneska budeme 
všichni spát jako v hrobce. Tímto se 
omlouvám všem, které jsem vyne-
chala a také těm, co nebyli na evan-
gelizaci, bo asi nebudou vědět o co 
go :) 

Kamča 
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Naše aktivity 

Kurz animátorů I. 5. - 7.10.2012  Stará Ves n/O. 
Kurz animátorů II. 19. - 21.10.2012 Stará Ves n/O. 
Úvodní setkání mají mladí, kteří se rozhodli formovat a vzdělávat v práci s dětmi  
a mládeži a chtějí pomoci svým kněžím ve farnosti s různými akcemi. Pokračuje 
také druhý rok kurzu, jehož účastníci mají za sebou již jeden rok. Setkání se usku-
teční první resp. třetí říjnový víkend na diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi 
n/O. Začátek je v pátek v 19h společnou večeří.  

Noční bdění s Marií  26.10.2012 Bruntál 
Schází něco Tvé duší? Víš, co je dobré, ale nevíš jak na to? Přijeď se posilnit ztiše-
ním a modlitbou s naší Maminkou Marií do Bruntálu! Prosit budeme za děkanát 
Bruntál – za kněze, rodiny, spolča, ... Začínáme v 19.30 hod. Těšit se můžeš  
na katechezi, modlitbu, pokec, zpověď,…vše vyvrcholí půlnoční mší sv. Občerstve-
ní zajištěno.  
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