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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo    
 
     Pokoj a dobro! 
 
Když školák uslyší slovo prázdniny, 
hned mu naskočí, že není škola. Každý 
z nás potřebujeme obě skutečnosti. 
Školu pro učení a prázdniny pro 
odpočinek. Někdy se mi také do školy 
nechtělo, ale rád jsem chodil a rád  
na vše vzpomínám. I teď je potřeba 
stále se vzdělávat a růst. 
Nezapomínejme na největší školu 
života. Našim učitelem je sám Ježíš. On 
nám říká: „Učte se ode mě, neboť jsem 
tichý a srdce pokorného a naleznete 
odpočinek pro svou duši.“  
     To je pro mladého člověka  
to nejdůležitější, nalézt odpočinek  
pro svou duši. Neexistuje jednotný 
metr na žáka ve škole, jednotný metr 
v animátorské škole, či různé akci, 
kterou pro vás pořádáme. Vždy je třeba, 
a na to nezapomínejte, přistupovat 
k druhému s velikou láskou, 
nasloucháním a trpělivostí. Bez učebnic 
to nepůjde, je potřeba více lásky. Více 
horlivosti pro tento náš svět. 
      
     Na středisku tento měsíc končí 
všechny kurzy. Animátoři II složili v 15 
lidech slavnostně zkoušky. Byli tak 
dobří, že jako dárek mi dali kozu. Nese 
jméno Iveta – přijeď se podívat :-). 
Měli jsme u nás v diecézi také velikou  
a významnou návštěvu - zasedání Sekce 
pro mládež ČBK. Přijeli kněží  

a spolupracovníci z celé ČR. Pro vás 
jsme připravovali Activ8. Jestli ještě 
váháš, tak neboj, skoč do toho. 
Společenství je nejkrásnější prožitek 
plného mladého lidství. 
     A co k prázdninám? Odpočívej 
aktivně, tzn. nezahálej. Dobře pracuj, 
modli se, choď na výlety, akce a jak říká 
biskup Tomášek, nezapomeň  
o prázdninách, dovolené… zajít na mši 
svatou a ke svátostem. Od života 
nemáme „prázdniny“. Život, ten  
se učíme žít celé naše pozemské 
putování.  
      
     Srdečně tě zvu v druhém 
červencovém týdnu k nám na Středisko 
do Staré Vsi na brigádu, setkání 
s „konvikťáky“, společenství, hry, 
koupání a spousta dalšího. Můžeš-li, 
přijeď na den, dva, nebo na celý týden. 
Na středisku již máme novou kapličku, 
kterou nám otec biskup František 
požehnal. Nese jméno kaple Panny 
Marie. Mám z toho velikou radost, Ježíš 
v našem domě…ve stále přítomnosti. 
     Závěrem přeji naplno prožitý každý 
prázdninový den! Poděkování  
za prázdniny + rozlučka jsou 
naplánovány na sobotu 30.8., sraz  
ve 14.30 hod. ve Staré Vsi.  
 
Pán ti žehnej, vše dobré, 
 

o. Kamilos  
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
ČERVENEC 2008 

    
01.07. 2008  1. čtení: Am 3,1-8;4,11-12 Žalm: Zl 5  Evangelium: Mt 8,23-27  
02.07. 2008  1. čtení: Am 5,14-15.21-24 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 8,28-34 
03.07. 2008 1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Zl 117(116) Evangelium: Jan 20,24-29 
04.07. 2008 1. čtení: Am 8,4-6.9-12 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 9,9-13 
05.07. 200805.07. 200805.07. 200805.07. 2008 1. čtení: Iz 61,1-3a Žalm: Zl 117(116) 2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7   
 Evangelium: Lk 10,1-9 
00006.6.6.6.00007. 20087. 20087. 20087. 2008 1. čtení: Zach 9,9-10 Žalm: Zl 145(144) 2. čtení: Rim 8,9.11-13  
 Evangelium: Mt 11,25-30 
 
07.07. 2008    1. čtení: Oz 2,16b.17b-18.21-22 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mt 9,18-26 
08.07. 2008 1. čtení: Oz 8,4-7.11-13 Žalm: Zl 115 Evangelium: Mt 9,32-38 
09.07. 2008 1. čtení: Oz 10,1-3.7-8.12 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mt 10,1-7 
10.07. 2008 1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 10,7-15 
11.07. 2008 1. čtení: Pr 2,1-9 Žalm: Zl 34(33) Evangelium: Mt 19,27-29 
12.07. 2008 1. čtení: Iz 6,1-8 Žalm: Zl 93 Evangelium: Mt 10,24-33 
13.07. 200813.07. 200813.07. 200813.07. 2008 1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Zl 65(64) 2. čtení: Rim 8,18-23  
 Evangelium: Mt 13,1-23 
 
14.07. 2008 1. čtení: Iz 1,10-17 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 10,34-11,1 
15.07. 2008 1. čtení: Iz 7,1-9 Žalm: Zl 48 Evangelium: Mt 11,20-24 
16.07. 2008 1. čtení: Iz 10,5-7.13-16 Žalm: Zl 94 Evangelium: Mt 11,25-27 
17.07. 2008 1. čtení: Iz 26,7-9.12.16-19 Žalm: Zl 102 Evangelium: Mt 11,28-30 
18.07. 2008  1. čtení: Iz 38,1-6.21-22.7-8 Žalm: Iz 38 Evangelium: Mt 12,1-8 
19.07. 2008  1. čtení: Mich 2,1-5 Žalm: Zl 10 Evangelium: Mt 12,14-21 
20.07. 200820.07. 200820.07. 200820.07. 2008  1. čtení: Mdr 12,13.16-19 Žalm: Zl 86(85) 2. čtení: Rim 8,26-27  
 Evangelium: Mt 13,24-43 
 
21.07. 2008  1. čtení: Mich 6,1-4.6-8 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 12,38-42 
22.07. 2008  1. čtení: Pís 3,1-4a Žalm: Zl 63,2-6.8-9 Evangelium: Jan 20,1.11-18 
23.07. 2008  1. čtení: Gal 2,19-20 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 15,1-8 
24.07. 2008 1. čtení: Jer 2,1-3.7-8.12-13 Žalm: Zl 36 Evangelium: Mt 13,10-17 
25.07. 2008  1. čtení: 2Kor 4,7-15 Žalm: Zl 126(125) Evangelium: Mt 20,20-28 
26.07. 2008  1. čtení: Jer 7,1-11 Žalm: Zl 84 Evangelium: Mt 13,24-30 
27.07. 200827.07. 200827.07. 200827.07. 2008 1. čtení: 1Kral 3,5.7-12 Žalm: Zl 119(118) 2. čtení: Rim 8,28-30  
 Evangelium: Mt 13,44-52 
 
28.07. 2008  1. čtení: Jer 13,1-11 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 13,31-35 
29.07. 2008  1. čtení: Jer 14,17-22 Žalm: Zl 79 Evangelium: Mt 13,36-43 
30.07. 2008  1. čtení: Jer 15,10.16-21 Žalm: Zl 59 Evangelium: Mt 13,44-46 
31.07. 2008  1. čtení: Jer 18,1-6 Žalm: Zl 146 Evangelium: Mt 13,47-53 
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SRPEN 2008 
 
01.08. 2008 1. čtení: Jer 26,1-9 Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 13,54-58 
02.08. 2008  1. čtení: Jer 26,11-16.24 Žalm: Zl 69 Evangelium: Mt 14,1-12  
03.08. 200803.08. 200803.08. 200803.08. 2008 1. čtení: Iz 55,1-3 Žalm: Zl 145(144) 2. čtení: Rim 8,35.37-39  
 Evangelium: Mt 14,13-21 
 
04.08. 2008 1. čtení: Jer 28,1-17 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 14,13-21 
05.08. 2008 1. čtení: Jer 30,1-2.12-15.18-22 Žalm: Zl 102 Evangelium: Mt 14,22-36 
06.08. 200806.08. 200806.08. 200806.08. 2008  1. čtení: Dan 7,9-10.13-14 Žalm: Zl 97(96) 2. čtení: 2Petr 1,16-19  
 Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36 
07.08. 2008 1. čtení: Jer 31,31-34 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 16,13-23 
08.08. 2008  1. čtení: Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 16,24-28 
09.08. 2008  1. čtení: 1Petr 4,12-19 Žalm: Zl 31 Evangelium: Lk 9,23-26  
10.08. 200810.08. 200810.08. 200810.08. 2008  1. čtení: 1Kral 19,9a.11-13a Žalm: Zl 85(84) 2. čtení: Rim 9,1-5  
 Evangelium: Mt 14,22-33  
 
11.08. 2008  1. čtení: Ez 1,2-5.24-28c Žalm: Zl 148 Evangelium: Mt 17,22-27 
12.08. 2008  1. čtení: Ez 2,8-3,4 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 18,1-5.10.12-14 
13.08. 2008  1. čtení: Ez 9,1-7;10,18-22 Žalm: Zl 113 Evangelium: Mt 18,15-20 
14.08. 2008  1. čtení: Ez 12,1-12 Žalm: Zl 78 Evangelium: Mt 18,21-19,1 
15.08. 200815.08. 200815.08. 200815.08. 2008  1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6.10 Žalm: Zl 45(44) 2. čtení: 1Kor 15,20-27a  
 Evangelium: Lk 1,39-56 
16.08. 2008  1. čtení: Ez 18,1-10.13b.30-32 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 19,13-15 
17.08. 200817.08. 200817.08. 200817.08. 2008  1. čtení: Iz 56,1.6-7 Žalm: Zl 67(66) 2. čtení: Rim 11,13-15.29-32  
 Evangelium: Mt 15,21-28 
 
18.08. 2008  1. čtení: Ez 24,15-24 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 19,16-22 
19.08. 2008  1. čtení: Ez 28,1-10 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 19,23-30 
20.08. 2008  1. čtení: Ez 34,1-11 Žalm: Zl 23 Evangelium: Mt 20,1-16a 
21.08. 2008  1. čtení: Ez 36,23-28 Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 22,1-14 
22.08. 2008  1. čtení: Ez 37,1-14 Žalm: Zl 107 Evangelium: Mt 22,34-40 
23.08. 2008  1. čtení: Ez 43,1-7a Žalm: Zl 85 Evangelium: Mt 23,1-12 
24.08. 200824.08. 200824.08. 200824.08. 2008  1. čtení: Iz 22,19-23 Žalm: Zl 138(137) 2. čtení: Rim 11,33-36  
 Evangelium: Mt 16,13-20 
 
25.08. 2008  1. čtení: 2Sol 1,1-5.11b-12 Žalm: Zl 96 Evangelium: Mt 23,13-22 
26.08. 2008  1. čtení: 2Sol 2,1-3a.14-17 Žalm: Evangelium: Mt 23,23-26 
27.08. 2008  1. čtení: 2Sol 3,6-10.16-18 Žalm: Zl 128 Evangelium: Mt 23,27-32 
28.08. 2008  1. čtení: 1Kor 1,1-9 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mt 24,42-51 
29.08. 2008  1. čtení: Jer 1,17-19 Žalm: Zl 71 Evangelium: Mk 6,17-29 
30.08. 2008  1. čtení: 1Kor 1,26-31 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mt 25,14-30 
31.31.31.31.08. 200808. 200808. 200808. 2008  1. čtení: Jer 20,7-9 Žalm: Zl 63(62) 2. čtení: Rim 12,1-2  
 Evangelium: Mt 16,21-27 
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Svátky a slavnosti 
červenec 2008 
� 05.07. Sl. sv. Cyrila a Metoděje 
� 11.07. Svátek sv. Benedikta 
� 23.07. Svátek sv. Brigity 
� 25.07. Svátek sv. Jakuba apoštola 
srpen 2008 
� 06.08. Svátek Proměnění Páně 

 
� 09.08. Svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříže 
� 10.08. Svátek sv. Vavřince 
� 15.08. Sl. Nanebevzetí P. Marie 
� 24.08. Svátek sv. Bartoloměje ap. 
� 29.08. Umučení Jana Křtitele 

 
    

Ze života V.I.P.Ze života V.I.P.Ze života V.I.P.Ze života V.I.P.    
 
     Vážený a milý čtenáři, 
svět se mění a my s ním. Mění se i Stará Ves a já jenom překvapeně hledím vstříc 
budoucnosti. Hledím vstříc budoucnosti, která bude jistě hodně nejistá, avšak tuším, že 
bude naplněná příjemnými věcmi, alespoň co se týče jídla. A to je právě ta výše zmíněná 
změna ohledně Staré Vsi, která zasáhla mé srdce. A potažmo i žaludek, protože láska, jak 
známo, prochází žaludkem – a já bych opravdu nejradši ledacos láskou sežrala, 
přinejmenším ty naše ovce, které nám vesele spásají farní zahradu a někdy i farní sad. 
Víte jak vypadá ovce – bílé, huňaté, hodně pitomé stvoření, které se celý den cpe, 
tu a tam si békne, či zazvoní zvonečkem. Chová se pro vlnu, pro 
potěchu duše i těla a hlavně pro MASO!!!!!! Každopádně je  ovce 
hodně nezajímavé, ba přímo obyčejné zvíře, které Vás máločím 
překvapí. Avšak farní ovce mají jednu úžasnou vlastnost – 
překvapují na každém kroku. Skáčou přes dvoumetrové ploty a vodní 
příkopy – jednu dobu jsem je dokonce podezřívala, že trénují na Velkou Pardubickou a 
takto si simulují Taxisův příkop. Dalším překvapením pro mne bylo, že tyto ovce popírají 
i zákony fyziky, ne že by na ně neplatila gravitace, ale vůči elektrice a elektrickým 
ohradníkům jsou zřejmě imunní. Avšak hřebíček na hlavičku všem svým překvapením 
nasadily, když začaly popírat i nejjednodušší zákony biologie a genetiky. Již jednou jsem 
se Vás ptala zda víte, jak vypadá ovce… Jste si tím opravdu tak jistí?  
     Naše ovce Vám dokážou, že jisti si můžeme být jedině smrtí. I na tak obyčejnou věc 
jako je vzhled ovce se již nemůžeme spolehnout. A jak je to možné? Jedna 
z našich ovcí změnila bytostnou podstatu svého JÁ. Odmítla 
vypadat jako ovce a stala se kozou, avšak týká se to pouze vzhledové 
stránky. I nadále se chová jako ovce a je součástí stáda. Pro svou 
výjimečnost dostala i jméno a status týmáka. Její jméno je Iveta. Ale to 
ještě není všem překvapením konec. Iveta byla velice neklidná, běhala, 
mečela a celkově se vůbec nemohla soustředit na obyčejné problémy všedního dne (což 
je u býložravců jediné – žrádlo). A tak jsme hledali způsob jakým ji uklidnit. Zkoušeli 
jsme mnohé. Mrkvičku, pohlazení, psychoterapii, ale nic nepomohlo. Až náhodně jsme 
přišli na to, že Iveta je fanda do zpěvů z Taize a uklidní ji nejlépe píseň „ V temnotách 
našich dnů“.  A od té doby se farou, farní zahradou, farním sadem i farním chlévem 
nesou zpěvy Taize na každém kroku. A tím je pobořen mýtus, že Taize do Staré Vsi 
přinesl o. Vít. Pravda je mnohem prostší – „za vším hledej kozu“.                                Lenka     
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     AnimátořiAnimátořiAnimátořiAnimátoři 
Práce ve farnosti 
      
Žiji ve farnosti Místek, která si zaslouží, 
troufám si říci, status aktivní farnosti. 
Určitým důležitým a podstatným 
faktorem v životě farnosti je jistě 
složení kněží v ní, stejně tak jako 
věkové složení a aktivita farníků. U nás 
v Místku existuje  docela široké 
spektrum společenství, zaměřené ať už 
na mladé, kteří se teprve rozkoukávají  
a hledají,  přes generaci střední, až  
po řekněme babičky.  
     Má osobní 
zkušenost ale 
nepokrývá zdaleka 
tak  široký rozptyl. 
Možná je to i léty…☺  
Svůj podíl na tom 
také jistě má to, že 
svůj řekněme aktivní 
život  
ve farnosti jsem 
zahájil teprve  
v nedaleké minulosti. 
Asi nejrozsáhlejší 
oblastí, ve které se snažím něco dělat, 
jsou ministranti. Jako ministrující kluk 
k tomu mám blízko a už ani vlastně 
nevím, jak se to stalo, ale rázem jsem se 
ocitl ve funkci vedoucího mladších 
ministrantů.. Někdy si sice člověk 
připadá, jako by ho vůbec nebylo, ale 
stále tajně doufá, že přijde den,  
kdy z těch mladých zlobivců budou ti 
vzorní u oltáře, ale nejen tam, také 
v životě. Uvědomuji si, že v jejich věku 
je důležité vtisknout jim jakýsi příklad, 
jakési svědectví, jakýsi vzor. Ukázat jim 
cestu, jak kráčet společně s Pánem. 
Dalším podstatným elementem, který 
vnímám, že je potřeba, je výchova. 
Těžko se říká, že ve svých 17 letech 
vychovávám kluky jen o něco málo 
mladší, ale je to potřeba. Znám rodiny, 

ve kterých kluci žijí, což se docela 
projevuje i na chůzkách. Není potřeba 
dlouhé doby k tomu, aby člověk našel 
právě to, co rodina nedává svému 
dítěti. Netroufám si říkat, že rodina 
něco zanedbává, ale v jiném  
 
společenství, zejména pouze malých 
kluků se může projevit něco, co jen tak  
na oko není vidět.  Možná i proto jsem 
vděčný za to, že stojím v čele bandy 
čítající nějakých 12 lidí. 12 mladých lidí, 
kterým bych chtěl předat něco, co by 
jim jednou mohlo pomoci ve vztahu 

s Bohem, ale také ve 
vztahu s druhými 
lidmi a k sobě 
samým. Sám vím, že 
to není jednoduché, 
já v jejich letech 
nechtěl slyšet ani 
slovo mše, natož tak 
ministrovat. Také 
proto jsem Bohu 
vděčný, že mi posílá 
do cesty takové šance 
se prosadit, a nebýt 

jen jehlou v kupce sena. Spíš si 
připadám všude jen jako návštěvník. 
Funguje u nás také spolčo mladých, 
pohybujících  
se v rozmezí od 8. třídy až po můj 
ročník, tedy 2. ročních školy střední.  
O aktivním zapojení z mé strany však 
asi moc hovořit nelze. Snad jen občasné 
uvedení klipu na začátek a slovo  
k tomu. Možná ještě promítání fotek, 
což souvisí s mou činností fotografa  
pro účely farnosti, však nejsem si jist 
tím, že to přináší nějaký konkrétní 
přínos pro jednotlivce. Stejně tak, jako 
funkce zvukaře. Práce, která není vidět 
a nemá až takový význam v osobním 
postupu člověka k nějakým hodnotám. 
V podobných rovinách bych mohl 
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hovořit ještě o několika dalších 
aktivitách, což nemá zřejmě svůj 
velký smysl, protože jejich 
vykonávání nemá vůdčí 
charakter, a tak jsem jen jako 
spousta dalších takový 
přísedící, mnohdy i nic 
nedělající. Možná ještě  
o jedné věci by se dalo hovořit, jako  
o nějaké smysluplné činnosti  
pro farnost. Každou středu se na tzv. 
dětských mších scházejí jak je z názvu 
patrné, děti, které mají možná o kousek 
posunuté vnímání. A tak se po 
evangeliu objevují postavy, které 
dramaticky vypoví příběh z písma, aby 
děcka pochopily, o čem je řeč. Patřím 
k hercům, kteří to právě pro ty malé 
dělají a snaží se jim pomoct pochopit 
písmo svaté. Což jak je na mších vidět, 
dobře funguje. Také jednou za rok,  
jak to většinou bývá, se pořádají letní 

tábory pro děti, kde se snažím 
působit jako vedoucí a starat se o 

to, aby se cítili dobře. 
     Někdy si však připadám, že 
to, co dělám, není zdaleka 
všechno, co bych pro druhé 

dělat mohl. Možná  
i proto vzniká myšlenka vzkřísit 

farní diskotéky a ukázat se znovu ve 
světle, se kterým nikdo nepočítá. 
Ukázat, že naše farnost může být vždy 
aktivnější a akčnější, než je. Pokusit se 
scelit  mosty mezi generacemi  
a ukazovat si vzájemné příklady lásky, 
úcty a pochopení. A to je to, co bych 
chtěl v naší farnosti dokázat. Jsou  
to sice velké cíle, ale když člověk kráčí 
po malých krůčcích a s prosbou 
požehnání pro toto dílo, můžou se stát 
velkými skoky ve farnosti. 
 

místecký animátor 
  
 

Cesta animátora 
  
Byla to krásná cesta - od začátku, kdy 
jsme se na sebe dívali jako na nové 
neznámé tváře, až k cíli – vytvoření 
společenství a přátelství, v kterém byla 
obrovská síla. Vážím si každého kroku 
téhle cesty a děkuji Bohu za to,  
že nasměroval naše cesty do Staré Vsi. 
Vždyť jsme tu byli kvůli němu. Někdy 
jsme si to možná uvědomovali víc, 
někdy míň, ale Ducha svatého jsme  
tu opravdu mohli pocítit. Třeba v tom, 
jak jsme překonávali trému a nejistoty 
a učili se vyjadřovat myšlenky  
před druhými, vyslovovat prosby  
při modlitbě. Nikdy to není lehké,  
ale když zjistíte, že máte kolem sebe 
lidi, kteří vás mají rádi a kterým věříte, 
je mnohem snazší se otevřít. Překonat 
hranice, do kterých se člověk sám 

uzavírá. A to je výzva pro nás  
pro všechny. Nebojme se překonávat 
své hranice . Jsou mnohem širší, než  
si myslíme. S odvahou se vydejme  
na cestu – třeba na kurz animátorů  
do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Tady své 
hranice určitě překonáte … ☺ 

 
Terka 
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29.9.2006 a 8.6.2008 
 

Tyto data si budu pamatovat, dokud je 
nezapomenu. Jsou alfou a omegou, 
začátkem a koncem mého 
animátorského výcviku. Ano, byla  
to nádherná dvě léta plná různých 
technik, zážitků, zkušeností, her… 
a zážitků..:-)) Ale pěkně popořadě. 
 
 2 years ago… 
 Žil jsem si v poklidu a o nějakém Kurzu 
animátorů jsem věděl asi tolik, jako 
dodnes vím o teorii relativity. Začali 
jsme s naší mládeží chodit hrát volejbal 
a já se nějak ocitl ve funkci 
organizátora. Po nějaké době se mě 
naše končící zástupkyně za farnost 
zeptala, zda bych nechtěl zaujmout její 
místo, přičemž se zmínila  
i o animátorském kurzu. V hlavě mi 
probíhalo cosi o kryptofašistickém 
buržoázním nesmyslu – já  
a Animátor…to se spíš dříve stanu 
předsedou Anarchokomunistické 
strany. Nicméně jsem přislíbil, že o tom 
budu přemýšlet, a taky že ano. Řekl 
jsem se, že pokud seženu spolukolegy, 
jdu do toho. A Pán mě tam asi opravdu 
chtěl, protože jsem je našel a hned tři. 
Bez bázně a hany jsme se tedy nechali 

přihlásit. Toto rozhodnutí se ukázalo 
jako jedno z nejlepších v mém 
dosavadním životě, stejně jako nákup 
polštářku na cestování ve tvaru 
podkovy či kalhoty s odepínacími 
nohavicemi. Protože se velmi rád  
a snadno družím, nové prostředí se 
spoustou nových lidí mi nedělalo 
problémy. Střediskový tým tvořili otec 
Kamil, jáhen Radim, kuchař Dave, Bety 
a Lusy. Navíc jsem zjistil, že Radima 
znám ze sestřenčiny svatby. První 
víkend byl ve znamení sebepoznávání,  
a tedy nás vedl psycholog. Bylo  
to celkem příjemné, zaobírat se celý 
víkend jen sám sebou a věřím, že těm, 
co se předtím nikdy nad sebou moc 
nezamýšleli, to jistě něco dalo  
a pomohlo si věci ujasnit. Krom 
navázání nových přátelství či vztahů 
(jak u koho☺), bylo velkým zážitkem 
spaní ve speciálním vagóně zvoucím se 
Anežka. Od první noci na „lůžku“,  
kdy jsem se plně ztotožnil 
s paragrafem, jsem začal svou postel 
doma nazývat Betynka a vyvinul se 
mezi námi vřelý citový vztah. První 
víkend skončil a já se již nemohl dočkat 
dalšího. A nikdy jsem nebyl zklamán. 
Učili jsme se práci ve společenství, 
hrám, jak správně rozjímati Písmo, 
připraviti tábor, jak se umělecky 
projevit a vyjádřit a na kolik způsobů se 
dají upravit těstoviny, které nás 
neustále provázely. Mezi to se ještě dle 
možností vmísila menší brigáda  
na farním úhoru. Zvláště bych  
ale vyzdvihl duchovní obnovu  
na Cvilíně, která mě v prvním roce  
a prakticky v celém kurzu uchvátila 
nejvíce. Onen víkend, jenž se měl nésti 
ve znamení silentia, kteréžto padlo  
po pár hodinách☺, byl 
neuvěřitelný…Jen vy a Pán, žádné jiné 
starosti, vše okolo jste nechali  
za sebou..jen vy a Pán.  
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     Přišel druhý rok a obměna 
střediskového týmu. Odešla Bety, 
„příležitostný“☺ týmák Rezi a pak  
i Lusy. Čerstvou krev tvořila (ne)svatá 
trojka Lenka, Janko, Kasia. Jako 
třešnička na dortu pak působila 
Radimova primice. 
Víkendy se nesly 
v tématech jako 
historie církve  
či křesťan a média 
(proběhla exkurze 
v TV NOE☺). 
Samozřejmě 
nechyběla ani duchna. 
Přišel poslední víkend 
s celodvouročním 
shrnutím  
a zkouškami. Tento 
víkend bych vyzdvihl prakticky na 
úroveň „Cvilína“ v prvním roce. 
Dopoledne zdobila neuvěřitelně 
pohodová činnost prokládaná úžasnými 
tanečními kreacemi. Po obědě přišel 
čas zkouškové přípravy ve vagónku 
vonícího slivovicí (chystali jsme holt 
dárky☺☺) a závěrečná mše, kde padaly 

hodnotící a děkovné projevy, za které 
by se nemuseli stydět ani proletářští 
pohlaváři. Zkoušky, s Boží pomocí, 
zvládli všichni – byť se komisaře 
Daveyho záludné otázky ukázaly skoro 
náročnější katechismu☺.  

Po slavnostní poslední 
večeři se předaly 
„hodnotné“ dary a šlo 
se slavit…  jídlem, 
spánkem, zpěvem. 
V neděli  
se již jen uklízelo, 
celebrovalo, jedlo  
a loučilo. Obrovské 
díky všem 
zainteresovaným a 
zvláště pak týmákům.  
God save Animators!  

 
     Zdá se vám, že je váš život prázdný? 
Pokud jste něco takového nezažili,  
pak opravdu je☺… 
 

                                                         Sob  

 
 
 

ActIv8ActIv8ActIv8ActIv8    
ActIv8 Cup - Partnership 

 
V sobotu 10. května se ve slovenské Ilave uskutečnil mezinárodní 
fotbalový turnaj Activ8 cup. Turnaj tvořil součást přípravy a propagaci 

setkání české a slovenské křesťanské mládeže na Velehradě od 18. do 
20.července 2008, v rámci příprav na světové dni mládeže v Sydney 
2008. Turnaje se zúčastnili mladí fotbalisté ve věku 15-25 roků 
z domácí Ilavy, Žiaru nad Hronom, Trenčína, Kysuckého Nového 
Mesta, výběru Diecézního centra mládeže v Žilině a Frýdku-Místku. 
Turnaj se hrál na hřištích s umělou trávou v areálu základní školy 

Medňanská, kde jsme dorazili  zapůjčeným transitem otce Kamila 
kolem desáté hodiny. Přijeli jsme sice jako poslední, ale za to jsme dostali balík 
slovenské minerální vody Rajec od otce Zdena Pupíka. Záhájení proběhlo v duchu 
připomenutí již zmíněného setkání na Velehradě a modlitby. Ze šesti družstev se 
vytvořily dvě skupiny, které hrály na dvou hřištích. Na turnaji jsme obsadili konečné 
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třetí místo a tímto bych chtěl poděkovat svým 
spoluhráčům, kteří reprezentovali naši farnost: 
Slíva Jiří, Sochora Martin, Slíva Lukáš, Žižka 
Josef a Slíva Jan. Jako cenu za třetí místo jsme 
dostali pohár a každý z nás tašku sladkostí, 
a dále pohár - obraz Panny Marie a Diplom za 
třetí místo. Ještě abych nezapomněl na párek, 
chleba a hořčici, kterým nás naší slovenští 
bratři pohostili…byl perfektní☺. 
     Nakonec jsem si posbíral kontakty na 
zúčastněná družstva s tím, že se pokusíme 
podobný turnaj uspořádat i u nás. Po dobře prožitém dni jsme se šťastně vrátili domů, 
dokonce i trochu opálení ☺ 
     Turnaj se uskutečnil s podporou Rady pro mládež a rodinu KBS a Římskokatolického 
farního úřadu Ilava a města Ilava. 

Ondra 
 
„Ako správca farnosti a tiež fanúšik futbalu som privítal, aby sa tento turnaj uskutočnil 
v našom meste. Verím, že sa tak položil základ podobným podujatiam do budúcna. Je 
to prínos pre budovanie aj duchovných hodnôt  prostredníctvo športu, ktorý je 
mladému človeku prirodzene vlastný a vytvára sa duch priateľstva. Ďakujem všetkým, 
ktorí to umožnili aj tým, čo sa zúčastnili.“ 

Mon.  A. Galus, spr. farnosti v Ilave 
 
Výsledky zápasů našeho mužstva 
Zápasy ve skupině 
Kysucké n. M – Frýdek-Místek 3:6 (1:2) 
Frýdek-Místek – Ilava           3:2 pp (1:2) 
 

Semifinále: 
Žiar n. H – Frýdek-Místek      7:4 (3:1) 
o 3. Miesto 
Frýdek-Místek  - Ilava      4:2 (3:2) 

 
 

 

 
 
 

                             ActIv8                                      SonicFlood

             
Můžeme již odpočítávat týdny, dny, hodiny…čas, kdy to všecko 
vypukne! Na Velehradské planině vzbuduje se nové město. Město 
mladých, ale nejen jich. Město čechů a slováků, ale nejen jich. Zazní 
tóny světové muziky, slova kořeněna Duchem sv. Jako kdysi Cyril 
s Metodějem i my budeme putovat na Velehrad…a z něj vyjdeme do celého světa a 
budeme sít Boží Slovo. „A to jako fakt?“ „Ano!“ „A budu to umět?“ „Si piš, bo…  
„Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky.“ 
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Program setkání ActIv8 
 
Čtvrtek 12.00 – začnou přijíždět účastníci 
 17.00 – „light program“ (sestřihy WYD, informace, hudební produkce, vítání  

poutníků, nabídka mší sv. v Basilice,…) 
 21.30 – modlitba 
 
Pátek  09.00 – předzačátek, hudba 
 09.30 – úvodní program 
 11.00 – příprava na slovenskou mši sv. 
 11.30 – mše sv., pozvánky na křížové cesty 
 13.00 – oběd a siesta 
 16.00 – katecheze, křížové cesty, možnost přijmout svátost smíření 
 18.30 – večeře 
 19.30 – benefiční koncert (Tretí deň-SK, SonicFlood-USA) 
 22.00 – modlitba (cca 30min.) 
 
Sobota 07.30 – řeckokatolická mše sv. 
 09.00 – snídaně 
 09.30 – „aktivní blok“ (začít impulsem, pak přechod do aktivity) 
 10.00 – „pohled zpět navozující očejávání“ 
 11.00 – bdění s papežem (začátek telemostu) 
 13.00 – oběd 
 14.00 – možnost sportování 
 15.00 – 18.00 –workshopy,  široká nabídka programu(semináře, sport,  

            divadlo,…) 
 18.00 – večeře 
 20.00 – vigilie )s udělením sv. biřmování nebo obnova sv. biřmování) 
 22.30 – noční bdění (adorace, žehnání, Boží Slovo,…) 
 
Neděle 02.00 – přenos mše sv. ze Sydney (v Basilice) 
 03.30 – „budíček“ (kapela) 
 04.00 – jitřní česká mše sv. => rozeslání 
 07.00 – Agapé 
 09.00 – odjezd účastníků 
  12.00 – úklid po ActIv8 
 
  
Na actIv8 se zaregistruj co nejdříve na: http://www.activ8.signaly.cz/registrace
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Modlitba za setkání mládeže actIv8 na Velehradě 

 
Ve jménu Otce, 

který nás obdařuje láskou skrze svého Syna, a který nás darem Světových dnů mládeže 
zve k aktivnímu životu víry ve společenství církve, 

i Syna, 
který se nechal z lásky k nám ukřižovat, aby nám přinesl uzdravení a milosrdenství,  

a který nás učí nést naše kříže s odvahou a nadějí, 
i Ducha Svatého, 

který proměňuje naše srdce a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista až na konec země. 
Prosíme, ať také pouť mládeže na Velehrad a do Sydney přinese požehnání do života 
mladých lidí a podnítí je k obrácení, aby na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou 

našli spásu. AMEN. 

    
Znáte?Znáte?Znáte?Znáte?    

 
 
 
 
 

Sekce pro mládež ČBK    
 
     Jistě jste o téhle „instituci“ či „organizaci“ již slyšeli. Jak samotný název prozrazuje 

jde o výkonný orgán České Biskupské Konference(tvoří ji biskupové ČR), 
jmenovitě biskupa, který má zodpovědnost za pastoraci mládeže. Od roku 

2000 je tímto jmenován biskup českobudějovický Mons. Jiří Paďour.  
A k čemu „to“ vlastně slouží? Sekce pro mládež pečuje o veškerou 

mládež věřící i nevěřící. Připravuje celostátní akce pro mládež (Žďár  
2002, Kolín 2005, Tábor 2007, ActIv8 a Sydney letos v červenci,…), 

komunikuje s biskupy…snaží se vycházet vstříc současným potřebám mladých a 
ukazovat správný směr mladému člověku v dnešním specifickém a těžkém světě. 

Členy jsou kněží a laici jednotlivých diecézí, kteří byli pro tuto službu pověřeni svým 
biskupem. Naši ostravsko-opavskou diecézi zastupuje ředitel DCM o.Kamil Strak a jemu 
věrně oddaný Ing. Petr Hrtús ☺. Ředitelem celé Sekce pro mládež je od roku 2005 všem 
jistě známý o. Vít Zatloukal. 
     Sekce pro mládež se schází asi 5x do roka na společném zasedání vždy v některé 
z diecézí. Místo zasedání se pravidelně střídá, takže žádná z diecézí není ochuzena. 
V naši diecézi se zasedání konalo před pár dny, 4.-5. června a jako každé zasedání bylo 
co probírat a připravovat. Vše se neslo ve znamení ActIv8, třeba ještě doladit poslední 
detaily a pak vzhůru na Velehrad! Takže, až na Velehradě uvidíte a zakusíte, jak je vše 
dokonale připraveno, víte čí je to zásluha☺…samozřejmě s Duchem sv.! 
 

Více info o Sekci pro mládež ČBK naleznete na: http://mladez.cirkev.cz/. 
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NástěnkaNástěnkaNástěnkaNástěnka 
Vztek… 
a co s ním? 
 
Jak zacházet se vztekem  efektivně 
  
     Vztek je nepříjemná, silná a složitá emoce. Když zaplaví tvou bytost, nejraději bys ho 
asi co nejdříve někam zatlačil a zasunul. Nebo se možná pokoušíš ho ignorovat a 
zapomenout. Jindy třeba hledáš rychlou a snadnou úlevu, bez ohledu na to, že tvé pocity 
jsou zkreslené a nepřiměřené situaci a bez ohledu na nevinný terč tvého vzteku – jen 
když si můžeš ulehčit od hrozného pocitu ve svém nitru. Tímto způsobem však 
nezacházíš se svým vztekem efektivně, ale zvyšuješ jeho destruktivní potenciál. 
 

Mít svůj vztek rád 
     Nabízíme ti pár výstižných a srozumitelných tipů, abys mohl svého vzteku využít  
k lepšímu sebepoznání. Abys ho proměnil v energii vedoucí k pozitivní změně. Vztek  
tě totiž nesmí vést k pocitu bezmoci, poraženectví a strnulosti. Můžeš se pokusit  
„mít svůj vztek rád“. Pomůže ti vymodelovat krásu tvé duše. 
 

Vztek je Boží dar...   
* Je to část podstaty tvého lidství, reakce, kterou potřebuješ, abys přežil a rozvíjel  
se fyzicky i emocionálně. Používej svůj vztek, abys chránil a zachoval své pravé já. 
 
* Možná, že ses naučil vyhýbat se vzteku, popírat ho nebo potlačovat. Přijmi ale svůj 
vztek jako emocionální skutečnost a jako nástroj, který můžeš použít pro osobní 
proměnu. 
 
* Identifikuj spouštěč svého vzteku, ujasni si, co se děje. Jsou porušována tvá práva  
a hranice nebo práva a hranice jiných? Děláš ústupky nebo přestáváš být sám sebou? 
Jsou ignorovány tvé potřeby, sny, vlohy? 
 
* Vztek je někdy tak intenzivní, protože se vlastně zabývá minulými situacemi víc než 
přítomnými. Když se zdá, že tvůj vztek je neúměrný tomu, co ho zdánlivě vyvolalo, pátrej 
v minulosti. Možná, žes v sobě nahromadil vrstvy potlačeného, popíraného  
a přehlíženého vzteku.  
 
* Podobně jako laser může být vztek silou destrukce nebo uzdravení. Záleží na tom, jak 
se použije. Nesprávně použitý vztek může zničit vztahy. Použije-li se však efektivně, 
může umožnit uzdravující změnu. 
 

www.vira.cz 
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Akce pro vásAkce pro vásAkce pro vásAkce pro vás 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stará Ves n/O. 
 
Pro všechny zadané i nezadané, 
kteří se zajímají o partnerské 
vztahy, a cht ějí obohatit své 
zkušenosti a vnímání vztah ů 
mezi mužem a ženou nabízíme 
možnost absolvovat Školu 
partnerství v p říštím školním 
roce. Začínáme v říjnu 2008.   
 

Více INFO: www.prorodiny.cz  
 

Jsi už zaregistrován/a a 
chceš autorizovat? Na 
Středisku ve Staré Vsi je 
 ti k dispozici Kasia a na 
DCM v Ostravě Petia. 

 
Stará Ves n/O. 

 
Máš touhu d ělat něco pro druhé, 
pomoci se službou ve vaší 
farnosti? P řihlas se na Kurz 
animátor ů příštího šk. r. už te ď! 
Přihlášku najdeš na našem webu:   
             http://dcm.doo.cz . 

 
 

biskupství 
 
Kulturní, hudební, k životu se 
hodící témata nabízíme 
každou t řetí st ředu v m ěsíci 
(mimo zá ří a říjen). Začínáme 
vždy v 18h mší sv. v kapli 
biskupství po níž následuje 
program v sále. Kon číme do 
21.30h. Přijít m ůžeš už v 17h 
do našeho „baru“ dát si n ěco 
dobrého nebo si popovídat a 
poslechnout p říjemnou 
muziku.  
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Prázdniny 2008Prázdniny 2008Prázdniny 2008Prázdniny 2008    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu na StřediskuSpolu na StřediskuSpolu na StřediskuSpolu na Středisku    
7.-12.7. 

 
Přijeď k nám na brigádu… 
prožiješ nezapomenutelné 
chvilky při společné práci, 
modlitbě, hrách, na výletech… 
Můžeš přijet na 1, 2, 3 nebo 
více dnů. 
                               

Cena:                                                                 pot  

   a 

        mozoly 

 

Tábor vTábor vTábor vTábor v    Bílé VoděBílé VoděBílé VoděBílé Vodě 
28.7.28.7.28.7.28.7.----3.8.3.8.3.8.3.8.    

 
Máš za sebou 1.třídu ZŠ a není 
Ti ještě 16let? Připoj se k dětem 
z pohraničí a zažij s nimi kopec 
legrace! A kde? V Bílé Vodě. 
Přihlášku zašli nejpozději  
30. června do Staré Vsi(adr na 
konci Vagónku) nebo na email: 
stara.ves@razdva.cz. 
 
Cena:  800Κ 
   

Tábor prTábor prTábor prTábor pro kluky a o kluky a o kluky a o kluky a 
holkyholkyholkyholky    
11111111....----17171717....8888....    

 
Nevíš kde trávit prázdniny? Vem své 
kamarády a přijeď k nám na Středisko do Středisko do Středisko do Středisko do 
Staré Vsi n/OStaré Vsi n/OStaré Vsi n/OStaré Vsi n/O. Tábor je určen pro kluky a 
holky navštěvující 3. 3. 3. 3. –––– 9.třídu  9.třídu  9.třídu  9.třídu ZZZZŠŠŠŠ. 
Přihlašujte se nejpozději do 30.6. emailem 
na stara.ves@razdva.cz nebo poštou na 
Diecézní středisko mládeže(adresa na konci 
Vagónku). 
    
Cena:            1 000 Κ  
(800 Κ pro členy  
Anima Iuventutis)  

RozlučkaRozlučkaRozlučkaRozlučka    
30.8.30.8.30.8.30.8.    

 
 
 
 
 
 
 
Loučíme se a děkujeme teamákům, 
kteří vbíhají do nové éry života, 
opouštějí zdi Střediska ve Staré Vsi a 
zbrojí do boje... Přijeď i Ty potřást 
pravicí a říci „Díky!“. Poděkujeme 
také za prázdniny a budeme prosit  
o požehnání do dalšího školního roku. 
 
Kde:  Stará Ves nad Ondřejnicí 
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☺ Blondýnka si v letadle sedne k oknu, 
za chvilku k ní přijde fešný chlapík a 
povídá: "Promiňte slečno, ale toto 
sedadlo je moje..." Blondýnka: "Dej si 
vodpich mladej, takový blbý finty 
znám... a neotravuj!" Chlapík pokrčí 
rameny a prohodí: "No tak si s tim 
Boeingem odstartujte sama, slečno." 
 
☺ Dveře se zavírají a tramvaj se chystá 
k odjezdu ze stanice. K vozu však 
dobíhá uřícený muž a zoufale volá: 
"Prosím Vás, počkejte ještě na mě, 
jinak nestihnu práci!" Cestující se 
přimlouvají u řidiče a ten čeká na 
opozdilce. Pán nastoupí, zavřou se 
dveře, tramvaj odjíždí a pán praví: 
"Dobrý den, kontrola jízdenek." 
 
☺ Sedí si tak profesor ve veřejné 
knihovně a sbírá jakési informace na 
svou další přednášku statistiky, když 
najednou překvapen vykřikne: 
"Překvapivé! Zvláštní!" - "Co se stalo?" 
optá se jeden ze studentů. "Věřil byste, 
že při každém mém výdechu zemře 
jeden člověk?" - "Opravdu zajímavé," 
opáčí student. "A zkusil jste jinou zubní 
pastu?" 

 
 

 
☺ Dva právníci šli na večeři. Poručili si 
každý kávu a vytáhli sendviče. Servírka 
přiběhla a povídá: "Pánové, tady 
nesmíte konzumovat vlastní potraviny!" 
Oba právníci se na sebe jen podívali, 
pokrčili rameny a vyměnili si sendviče. 
 
 
☺ Baví se spolu tři frekventanti 
policejní akademie, jak dopadli u 
zkoušek. "Píšťalka za jedna, pendrek 
za jedna, čeština za pět. Dali mi 
vyskloňovat slovo "Paříž". "A co jsi 
napsal?" "Paříš, pařím, paříme..." "A co 
ty?" obrací se na druhého. "Špatně - 
píšťalka za jedna, pendrek za jedna, 
čeština za pět. Měl jsem skloňovat 
slovo "zeměkoule", a tak jsem napsal - 
"ze mě koule, z tebe koule, z něho 
koule." Třetí policajt se jen usmívá: 
"Tak to já dopadl výborně - píšťalka i 
pendrek na výbornou a rovněž čeština 
za jedna. Já vyfasoval slovo "město." 
"A co jsi napsal?" "Mně sto, tobě sto, 
náčelníkovi pětikilo." 
 
              hrneček pro šéfa☺                   

 
☺ Když pláčeš, každý je lhostejný k 
Tvým slzám. Když Tě bolí srdce, nikdo 
si nevšimne Tvé bolesti. Když jsi 
šťastný, nikdo si nevšímá Tvého 
úsměvu. Ale zkus si jednou prdnout... 
 


