září
2007

Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá
druhého: "Tak co, jak jde život?" A to
druhé klíště odpovídá: "Ani se neptej,
je teprve poledne a už mě dvakrát
vytočili!"

Ptá se host číšníka:
„Tohle má být
účet za večeři, nebo mi chcete prodat
restauraci?!“

Přijde pán do řeznictví a ptá se:
„Máte zmrzlý dršťky?“ „Ne, my si
tady topíme!“
Překlepy:
Přijde chlap do kadeřnictví a chce
extra účes.“Co říkáte účes ala
velbloud?“ ptá se kadeřník. „A jak
vypadá“ ptá se chlap.
„No, lebku dohola a kladivem dva
hrby!“ odpoví kadeřník.

•
•
•
•
•
•

Jen stěží přeplival bazén.
Před operací pacienta ucpali.
Z mechu
vykukoval
krásný
hřebík.
Dostala drahý kožich ze sokola.
Z hory spatřil krásnou kravinu.
Výtvarníci uspořádali výstavu
svých obvazů.
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Úvodní slovo
Ahoj mladý příteli,
do rukou se Ti dostává nulté číslo
našeho
mládežnického
časopisu
Vagónek. Toto číslo je věnováno
desátému výročí založení Střediska pro
mládež. Je to neuvěřitelné, už je to 10
let, co vy mladí jezdíte na Středisko
mládeže do Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Vím, že cesta k nám mívá různé cíle:
pomoc se stavbou, účastnění se
programů, pomoc s vařením, návštěvu,
doručení svatebního oznámení či koláčů
anebo prosbu o modlitbu či konkrétní
pomoc.
Mám radost a s tím je spojená
veliká
vděčnost
Bohu za celé
dílo.
Tak
např.: stodoly
před
farou
zmizely, stojí
zde ubytovací
vagón,
vykácely se
stromy a co
hlavně, prošly
řady mladých
přes
kurzy
animátorů,
školy
partnerství,…
Proběhlo
deset
diecézních
setkání
s o. biskupem
Františkem na různých místech diecéze
a mnoho dalších akcí. Nedělám
statistiky, počty apod. Věřím, že
každému človíčku pobyt zde s týmáky,
přáteli a hlavně s naším Pánem pomohl
do vlastního života, do života ve farnosti
a společnosti.

Veliké základy položil o. Vít
Zatloukal. Sám mě v mnohém učil a učí
vést mladé ke službě, k životu, ke Kristu.
Vysvětloval smysl, účel a službu tohoto
místa pro mladé lidi. Za to mu patří
veliký dík a zároveň prosím, podpořme
ho modlitbou a přízní ve službě v Praze.
Co je nového za poslední rok? Na
faře už bydlí týmáci v podkroví fary,
vznikla jedna volná místnost, kurz
animátorů
úspěšně
zakončilo
32
mladých (ze 60ti přihlášených na
začátku kurzu). Proběhly tři tábory Holky ve Vsi, Kovbojové a Tábor
v pohraničí. Vše pomáhali připravovat
animátoři a bohoslovci - jim patří
upřímné díky. Zahráli pěkné scénky,

Co bude…?
Večery mladých
Konají se ”některou” středu v měsíci
na Biskupství v Ostravě. Začínáme
mší sv. v 18.00 hod v kapli na
biskupství. Potom následuje
program cca od 19:00 hod v sále,
končíme do 21.30. Popovídat si a
dát si něco dobrého je možno už od
16.30 v baru.
Termíny: 26. 9., 24. 10., 21. 11.,
12. 12. 2007, 23.1., 20. 2 ., 12. 3.,
16.4. , 21. 5 ., 18. 6. 2008

Pouť důvěry
do Taizé
v termínu
27.1.2007 - 4.2.2008
Více info na:
http://dcm.doo.cz
(cena bude upřesněna)
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Už víš, kde máš „své dno“? Sáhni si
na něj! Akce plná adrenalinu,
zábavy, pohybu, společenství,
překonávání se… Máš odvahu?

PoTáborové
setkání
Víkend pro ty, kteří byli i nebyli
na CSM setkání v Táboře.
Zavzpomínáme, popovídáme,
nad fotkami zatlačíme slzu…
Termín: 21. 9. – 22. 9. 2007
Středisko pro mládež ve Staré Vsi.

Škola partnerství

připravili hry, výlety, modlitební setkání a
děti měli možnost zakusit živou víru ve
společenství. Jáhen Radim, dnes už
novokněz, nám zde bude ještě rok
sloužit. Bude pomáhat ve farnosti a také

Kurz (od 16 let), na kterém se dozvíš,
jak dobře prožít dobu známosti, jak na
vztahu pracovat, jaké důležité hodnoty
má mít partnerský vztah… Hlaste se na:
sdostal@doo.cz .
Termíny: 12. – 14. 10., 9. – 11. 11. 2007,
18. – 20. 1., 22. – 24. 2., 25. – 27. 4.
2008

Přijeď! Bude to stát za to, tomu věř!
Termín: 28. – 30. 9. 2007

Kurz animátorů -

Stará Ves

Kurz I: 5. – 7. 10., 16. – 18. 11., 8. – 10.
2., 4. – 6. 4., 16. – 18. 5.
Kurz II: 19. – 21. 10., 7. – 9. 12., 15. –
17. 2., 18. – 20. 4., 6. – 8. 6.
Absolventi: 23. – 24. 11., 23. – 25. 5.

Člověk není balón
Příchodem na centrum mládeže jsem se
stal členem týmu. Představa „týmu“
v práci je snad nejčastější metaforou
v pracovním
prostředí.
Skupina
spolupracovníků jako „tým“. Některé
komunity si říkají, že jsou „jedna velká
rodina“. Nezřídka však nově příchozí
člověk rychle zjistí, že to, co se
prezentuje jako „tým“,
je všechno
možné jen ne tým. Je to častěji skupina
lidí, kteří dělají svou práci a možná jim to
přináší
uspokojení,
možná
ne.
Rozumová
představa
soudržnosti,
souhry a společných cílů je však od
každodenní reality na hony vzdálená.
Slovo „tým“ je převzatou metaforou ze
sportu. Například fotbalový tým má
jedenáct hráčů, kteří mají různé role a
všichni se podílejí na celkovém
výsledku.

Všichni hráči přispívají k tomu, aby tým
uspěl, ale hrají přitom velmi odlišné role
a každý nese odpovědnost za něco
jiného. A tak jsem hledal svou roli, snažil
se o soudržnost, souhru a učil se
srozumitelně formulovat cíle, jež nebyly
vysloveny.
Člověk není balón. Když špatně
kopneme do balónu, buď nenahrajeme
spoluhráči a nebo spadne balón do autu.
Na centru mládeže to není hra s
balónem, ale pracujeme s lidmi, s tebou,
s Božím stvořením, které je Jeho
obrazem. Jak je člověk složitý, víš sám a
tak i v našem „týmu“ stále hledáme, jak
si správně nahrávat a jak naplňovat cíl
naší práce a cíl tvého života.

o. Radim Zielonka

Běh sv. Václava
15. ročník běhu sv. Václava - 29. 9. 2007,
Starý Jičín,
Běžecký závod nejen pro mladé! Více na
webu: www.beh.kvalitne.cz

PoTáborové setkání děkanátu Nový
Jičín
14. - 15. 9. 2007 ve Vlčovicích na faře,
čekáme vás v pátek mezi 18 - 19 h, více
(nejnovější drby) na webu
mladeznj.czweb.org

PoTáborové setkání děkanátu
Karviná
sobota 29. září v Českém Těšíně,
začátek
v
15.30
v
kostele
Nejsvětějšího
Srdce
Ježíšova,
pokračování je překvapení:)

jezdit za vámi – má krásnou ovečku na
batohu.
Když jsem vzpomněl na ovečku, tak
náš chov oveček zesílil o dvě nové

ovečky darované z kláštera od Trapistů
z Nových Dvorů.
Přibudou nám noví týmáci: Kasia
Ciencialová
z
Bocanovic,
Lenka
Kubalová z Metylovic a Jánko –
seminarista z Košic. Více se vám
představí v prvním čísle.
Co přinese další rok? To záleží na
každém z nás. Určitě jste mnozí z vás
naplněni Duchem ze setkání v Táboře.
Srdečně Tě tedy zvu na poTáborové
setkání o víkendu 21-22.9. na Středisko
do Vsi. Nebojte se také přihlásit na kurz
animátorů – rádi vás u nás uvidíme!
Mládí - to je dar a síla. Nenechme tyto
dary Boží ležet ladem, ale dejme je
společně do služeb, do života plného
evangelijní radosti.
Přeji pěkný rozjezd na školách,
dobrou aklimatizaci po prázdninách a
těším se na setkání s vámi, ve farnosti,
doma, na společné akci.
K tomu žehná
o. Kamil Strak

Jak to vidí o. Vítek
Nemám ve zvyku moc se ohlížet zpátky.
Deset let je dlouhá doba. Jestliže se
přece jen podívám zpět, pak proto,
abych řekl z celého srdce: „Bohu díky!“
Navzdory mým obavám Bůh
připravil místo, kde se podařilo něčím
malým přispět k růstu Jeho království.
Zdaleka to nebyla moudrost otce
biskupa (pořád mi některá rozhodnutí o
způsobu
mé
služby
připadají
neuvěřitelně zvláštní)nebo snad má
vlastní zásluha… To Bůh má své cesty,
po kterých se snažíme jít.
Chci Bohu poděkovat za začátky
práce pro mládež v naší diecézi, kdy
jsme přebírali zkušenosti z olomoucké
arcidiecéze, abychom je přetavili do
vlastních aktivit.
Chci Bohu poděkovat za první tým,
který mi ukázal, že život práce a
modlitby ve společenství není lehký, ale
je krásný.
I ostatní přátelé, kteří se později
rozhodli odpovědět na výzvu a postupně
doplňovat počet těch, kdo slouží
mládeži, snad mohou potvrdit, že to, co
určovalo „úspěch“ naší práce, nebyla na
prvním místě profesionalita vedení
programu, ale to, že se v prostředí
Střediska mladí cítili dobře.
Vždy jsme se snažili, aby i
programy byly kvalitní a aby se stále
zlepšovalo prostředí, do kterého mladí
přijíždějí. Ale pokud nebyly dobré
vztahy mezi námi v týmu, naše snaha
vycházela víceméně naprázdno.
Mám radost, že ti, kteří poctivě
nasadili své síly do služby, sami byli
obdarováni víc než třeba čekali: našli si
zde své životní partnery nebo nás spojila
pevná přátelství, která jsou naším
bohatstvím i dále v životě. To však není
jen věcí těch, kteří slouží na Středisku,
to je také radostí farníků, kteří byli

postaveni před nelehký úkol: otevřít své
farní společenství stovkám mladých,
kteří sem přijíždějí. Jim také patří dík a
přání Božího požehnání.
Není to snadné, ale myslím, že to i
staroveské farnosti přineslo bohatství
vztahů, které byly a jsou povzbuzením
na cestě do Božího království.
Na konec chci jen říci, že někdy
mne přepadal pocit marnosti, protože se
na Středisku jednalo o stálé začínání,
ale nakonec to pro mne bylo velkým
povzbuzením do duchovního života: Pán
Bůh mne zve od počátku k počátku,
dokud nevzejde den, který nebude mít
konce. Kéž bychom se v Jeho slávě
jednou všichni shledali.

někdy jsme měly po krk všech akcí,
chtěly vydechnout, vzít si jako normální
lidé dovolenou, „štvali“ nás všichni faráři
a vše rádoby svaté.
Dnes, s odstupem času, s Petrem
tiše souhlasím a když onu větu neřekne
nahlas on, řeknu si ji sama. Jsem
opravdu vděčná, za všechny krásné lidi,
se kterými jsem se zde setkala.
Za možnost pracovat v církvi,
seznámit se s celou diecézí, poznat
našeho o. biskupa jako moc fajn člověka
a stejně tak i hodně kněží. Poznala jsem
lépe sebe, své dary, nedary i nezdary.
Stará Ves je díky (tamějším lidem,
farníkům) mým třetím domovem …
rájem.

o. Vít Zatloukal

Lenka Daňová

co? Objevit svět na konci vesnice!? Ale
stálo to za to, protože ještě dnes je
čemu se smát a nač vzpomínat.
Jo, správně! Objevit svět na konci
vesnice. Někdy to dá fušku, ale Pán se
stará. Začalo to malým nepatrným
letáčkem
visícím
na
nástěnce
v jablunkovské sakristii a skončilo
pastorační službou pro celou ostravskoopavskou diecézi.
Najednou se svět nezdá tak
velikánský
a
cesta
domů
tak
komplikovaná a dlouhá. Někdy stačí jen
nasednout do auta a jste tam po dálnici
za necelou hodinu. Snad to tak mělo být.

Slovo odcházející týmačky
Slovo bývalé týmačky
Ve Staré Vsi jsem strávila 3 roky. Jsem
především vděčná za čas strávený s
Magdou, Aničkou, o. Vítkem a mým
stávajícím manželem Petrem :-).
Vždy, když jsme jako extýmáci
Starou Vsí projížděli nebo se tam
stavovali, Petr s povzdechem pronesl:
“Táák, vracíme se do ráje!“ Já zpočátku
živě protestovala a líčila mu všechny
„hrůzy:“ např. musely jsme s holkami
chodit pěšky (i v mrazu!) do Košatky,
kde jsme měly podnájem (protože na
Středisku jsme bydlet nemohly), měly
jsme strach z tamějších dvou velkých
bernardýnů, obtěžoval nás telefonní
psychopat, byly jsme pasovány do role
stavařů i pomocných dělníků při bourání
stodol, stavění hřiště, opravy kostela....
(ještě, že v týmu byla Anička!), o. Vítek
se díky nám učil vést tým (a kam to dnes
díky tomu dotáhl! ;-)) Také jsme musely
uhájit svou pozici i práci na biskupství,

„Středisko pro mládež?“ „Kde?“ „Ve
Staré Vsi.“ „Jaké - Nové Vsi?“ „Ne, Staré
Vsi.“ „A kde to jako je?“ „Mezi Ostravou
a Frýdkem.“ „Co?! To je daleko!“ „No,
ale ta dálka za to stojí…“ Pod touto
konverzací
se
donedávna
mohl
podepsat skoro každý mladý člověk
z jablunkovska, kde kohouti dávají
dobrou noc (jak by řekli u nás na
ostravsku). A tak se vydalo děvče
z podhorské vesnice do nížiny… ☺
První cesta vedla do OstravyHlavního nádraží. Pak na ÚAN a
z ÚANu na zastávku Stará Ves nad
Ondřejnicí-křižovatka. „Vystoupíte na
křižovatce, kde je benzínka, pak zahnete
doprava, projdete kolem zámku a až
uvidíte školu, tak je to už blízko.“ Nějak
podobně zněla věta starší ochotné paní,
kterou jsme oslovili na ÚANu. A tak jsme
přijeli. Cestou zpátky jsme si nechali
poradit lépe: „Jeďte do Jistebníku a tam
jede vlak přímo domů, do hor.“ - Fajné,

Tak jako byla první cesta do Staré
Vsi složitá, tak je i cesta v rozhodování
poněkud klikatá. Ovšem záleží na tom,
od koho si necháte poradit. A když si
dáte dobře poradit, tak se stačí
rozhodnout a jít tam, kde to s vámi myslí
dobře. ☺ Třeba jako já - do Vsi. A pak
zjistíte, že celý život je klikatou úzkou
cestou, která vede kolem pár bran, ale

pouze ta jedná je ta správná. Já jsem
přesvědčená, že ten kousek cesty, který
jsem šla s celou diecézí, směřoval k té
dobré bráně. K té vybrané.
Loučím se s vámi a zas někdy na
viděnou na společné trase či zastávce!?
Waszo Bety

Slovo týmačky
Zpočátku se nám nedařilo oslovit
někoho z bývalých týmáků, aby napsali
pár slov o tom, jak vzpomínají na
Středisko ve Staré Vsi n/O. - co jim život
v týmu dal, vzal,…
A tak jsem začala přemýšlet o tom,
co bych asi já chtěla říct, kdyby mě o to
někdo požádal? Vzpomínala bych na to,
co bylo pro mě těžké? Nebo bych
zmínila to, co mi život a práce v týmu
přinesli? Vnímám to, že každá situace a
setkání nás nějakým způsobem formuje
a pokud do svého života přijmeme
Krista, má ta formace smysl.
Nechci tu psát o tom, co mi to
dalo/vzalo ale určitě chci už teď děkovat
a chválit Pána za to, jak dokážete vy,
kteří na Středisko jezdíte, s radostí
svědčit o Kristu, mezi sebou se
povzbuzovat ve víře, také za hodiny a
hodiny rozhovorů s vámi, za otevřená
srdce a oči nesoucí radost, ...
Prostě za vás všechny, kteří
Středisko navštěvujete a přinášíte do
něho radost, pokoj a naději – do domu,
který není určen pro týmáky, ale právě
pro vás!
Takže vlastně děkuji Bohu a vám za
formaci,
kterou
přinášíte
svým
radostným postojem do tohoto domu.
Díky Bohu za každé setkání s vámi!
+papal

Celonoční bdění

Večery mladých
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Kurz animátorů

