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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo    
Ahoj milí mladí. 
Taky si říkáte, že prázdniny vůbec 
nebyly? To tak rychle uteklo, že jsem si 
ani neodpočinul. Měl jsem toho tolik, že 
jsem vůbec nebyl doma. Tyto  
a podobné věty člověk může slyšet, 
když se baví s lidmi, jak prožili 
prázdniny. Prázdniny nejsou odvozeny 
od prázdna všeho. To by jsme nebyli 
lidmi. Člověk potřebuje být stále 
naplňován setkáním, zážitky, krásou, 
dobrodružstvím a co je nejhlavnější - 
Božím pokojem. 
     Ke konci měsíce srpna církev slaví 
svátek sv. Augustína. Byl to člověk, 
který ve svém mládí chtěl poznávat co 
jen toho nejvíce. Chtěl být nejlepší 
řečník a také se mu to podařilo. Lidé si 
ho chodívali poslouchat ze širokého 
okolí. Také si užíval tělesných rozkoší 
v nespořádaném životě, v 
nepočestnosti a přesto naplnění života 
nepřicházelo. Mnohokrát zažíval pocity  
prázdnoty. Až jednoho dne se začetl  
do knihy – bible. Tehdy začal poznávat 
cestu naplnění. Poznával Boha, jeho 
lásku k člověku a smysl řádu stvoření. 
Od něho máme ten krásný výrok: 
„Nepokojné je naše srdce Bože, 
dokud nespo čine v Tob ě.“ To je 
smysl prázdnin a nástupu do nového 
školního roku. Nechat odpočnout tělo  
a duši v Boží přírodě. Více být 
s Bohem a druhými. Je také potřeba 
být sám. Dnes to moc člověk neumí. 
Potřebuje být pořád s někým. Není 
vůbec od věci zajít si na opuštěné 
místo a rozmlouvat s Bohem ve svém 
srdci. Vzít si dobrou knihu a nechat 
působit Ducha Božího do mého života. 
Člověk, když neodpočívá, nečerpá, 
rychle vyhoří. Psychologie tomu říká: 
syndrom vyhoření. Nechce se ti  
do učení, do práce, činností, je to 

všechno jedno, nemáš zájem a chuť do 
ničeho. To neplatí o zdravých lidech,  
o křesťanech. Člověk se má vždy 
nasazovat pro Boží pokoj na této zemi. 
Také ruku v ruce chodit na opuštěná 
místa s Ježíšem a být s ním v modlitbě. 
Tento dynamismus práce a odpočinku 
si dobře zakotvi do svého života a máš 
nejlepší předpoklady vydržet na dlouhé 
trati života. Co krásného se  
o prázdninách událo, to se dozvíš  
v článcích vagónku. Byl(a) jsi na nějaké 
akci? Snaž se, ať to není jenom 
chvilkový pocit, prožitek, ale ať z toho 
dokážeš žít denně ve škole, v práci, 
doma… Díky moc za ActIv8 a setkání 
v Sydney. Dynamismus mladých, živou 
víru, potřebujeme zakoušet navzájem  
a je také velikým svědectvím pro tento 
uspěchaný svět. V září máme s týmem 
týden dovolenou. Na třetí víkend tě 
srdečně zvu na povelehradské setkání, 
kde uslyšíš svědectví, vyprávění 
z Velehradu, Sydney a prožijeme fajn 
víkend. Svá setkání budou mít také 
služební animátoři a zástupci  
za děkanáty. Prosím o modlitbu za celý 
školní rok, za přípravu diecézního 
setkání, které se bude konat  
4.-9. srpna 2009, za nové služebníky 
animátory... Máte ještě poslední 
možnost na animátory se přihlásit. 
Neboj, každý člověk je poslán na vinici 
Páně. Rozdíl je pouze v tom, že někteří 
pracují od rána, jiní až večer a jen  
na hodinu. Nezapomeň, hospodář – 
Bůh, dává každému po denáru. 
     Přejí pokojný vstup do reálu. Rád tě 
uvidím na středisku či na různých 
setkáních. Modlím se za Tebe, 
vyprošuji vše potřebné pro tvůj život  
a svěřuji do ochrany Panny Marie.             
 

o. Kamilos – St. Ves n/O.  
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
ZÁŘÍ 2008 

    
01.09. 2008  1. čtení: 1Kor 2,1-5 Žalm: Zl 119  Evangelium: Lk 4,16-30  
02.09. 2008  1. čtení: 1Kor 2,10b-16 Žalm: Zl 145 Evangelium: Lk 4,31-37 
03.09. 2008 1. čtení: 1Kor 3,1-9 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 4,38-44 
04.09. 2008 1. čtení: 1Kor 3,18-23 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 5,1-11 
05.09. 2008 1. čtení: 1Kor 4,1-5 Žalm: Zl 37 Evangelium: Lk 5,33-39 
06.09. 2008 1. čtení: 1Kor 4,6-15 Žalm: Zl 145 Evangelium: Lk 6,1-5 
00007.7.7.7.00009999. 2008. 2008. 2008. 2008    1. čtení: Ez 33,7-9 Žalm: Zl 95(94) 2. čtení: Rim 13,8-10  
                            Evangelium: Mt 18,15-20 
 
08.09. 2008 1. čtení: Mich 5,1-4a Žalm: Zl 13(12) Evangelium: Mt 1,1-16.18-23 
09.09. 2008 1. čtení: 1Kor 6,1-11 Žalm: Zl 149 Evangelium: Lk 6,12-19 
10.09. 2008 1. čtení: 1Kor 7,25-31 Žalm: Zl 45 Evangelium: Lk 6,20-26 
11.09. 2008 1. čtení: 1Kor 8,1b-7.10-13 Žalm: Zl 139 Evangelium: Lk 6,27-38 
12.09. 2008 1. čtení: 1Kor 9,16-19.22b-27 Žalm: Zl 84 Evangelium: Lk 6,39-42 
13.09. 2008 1. čtení: 1Kor 10,14-22 Žalm: Zl 116B Evangelium: Lk 6,43-49 
14.0914.0914.0914.09. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Zl 78(77) 2. čtení: Flp 2,6-11 
                            Evangelium: Jan 3,13-17 
 
15.09. 2008 1. čtení: Zid 5,7-9 Žalm: Zl 31 Evangelium: Jan 19,25-27 
16.09. 2008 1. čtení: 1Kor 12,12-14.27-31a Žalm: Zl 100 Evangelium: Lk 7,11-17 
17.09. 2008 1. čtení: 1Kor 12,31-13,13 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 7,31-35 
18.09. 2008  1. čtení: 1Kor 15,1-11 Žalm: Zl 118 Evangelium: Lk 7,36-50 
19.09. 2008  1. čtení: 1Kor 15,12-20 Žalm: Zl 17 Evangelium: Lk 8,1-3 
20.09. 2008  1. čtení: 1Kor 15,35-37.42-49 Žalm: Zl 56 Evangelium: Lk 8,4-15 
21.0921.0921.0921.09. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Iz 55,6-9 Žalm: Zl 145 (144) 2. čtení: Flp 1,20c-24.27a 
                            Evangelium: Mt 20,1-16a                                                     
 
22.09. 2008  1. čtení: Pr 3,27-35 Žalm: Zl 15 Evangelium: Lk 8,16-18 
23.09. 2008  1. čtení: Pr 21,1-6.10-13 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 8,19-21 
24.09. 2008 1. čtení: Pr 30,5-9 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 9,1-6 
25.09. 2008  1. čtení: Kaz 1,2-11 Žalm: Zl 90 Evangelium: Lk 9,7-9 
26.09. 2008  1. čtení: Kaz 3,1-11 Žalm: Zl 144 Evangelium: Lk 9,18-22 
27.09. 2008 1. čtení: Kaz 11,9-12,8 Žalm: Zl 90 Evangelium: Lk 9,43b-45 
28.0928.0928.0928.09. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Mdr 6,9-21 Žalm: 1Kron 29 2. čtení: 1Petr 1,3-6;2,21b-24 
                            Evangelium: Mt 16,24-27 
 
29.09. 2008  1. čtení: Dan 7,9-10.13-14 Žalm: Zl 138(137) Evangelium: Jan 1,47-51 
30.09. 2008  1. čtení: Job 3,1-3.11-17.20-23 Žalm: Zl 88 Evangelium: Lk 9,51-56 
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Svátky a slavnosti 

 
� 08.09. Sv. narození P. Marie 
� 14.09. Svátek povýšení sv. kříže 
� 15.09. Panna Maria Bolestná 
 

 
� 21.09. Svátek sv. Matouše 
� 28.09. Slavnost sv. Václava  
� 29.09. Svátek sv. archandělů 
                    

 

LouLouLouLouččččíme seíme seíme seíme se s týmáky s týmáky s týmáky s týmáky 
Odscházející týmáci 
 

! ! ! A  C  H  Ó  Ó  Ó  Ó  J  ! ! ! 
         
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Janko                       Monča 
               o. Radim 
 
 

…a kdo přichází na DSM do Staré Vsi n/O. se dozvíte v příštím čísle… 
 
 

Malé ohlédnutí za dvěmi velkými roky (část první) 
Přijít do Staré Vsi nad Ondřejnicí (SVnO) na Diecézní středisko mládeže (DSM) to je 
velké požehnání. Rozmanité akce, kurzy, programy každý týden. Diář se vám zaplní na 
celý rok. Hledáte, jak si Pán může mne použít. Prázdninový program roku 2006 byl 
zajímavým začátkem. První týdny jsem hodně cestoval po primičních mších svatých, 
protože jsem mnohým slíbil jáhenskou výpomoc. Mezi tím probíhaly tradiční brigády  
na DSM. V srpnu jsme doladili, jak budeme směřovat život ve farnosti, na co budeme 
klást důraz, stanovili jsme si cíle a sdělili vize. Moc dobře jsme věděli, že nám chybí 
nástupce za Radka, který svou důsledností krok za krokem vylepšoval vše, co leželo nebo 
stálo kolem nás (týmák, který měl mimo jiné technické zabezpečení chodu DSM). Další 
hledání nového týmáka navíc bylo zatím neúspěšné. V září jsme začali ve složení  
o. Kamil, Bety, Lucka a jáhen, jenž neví, která bije. Skutečně, co jsme začali  
po společném soustředění týmu na jedné chatě v Beskydech, byl to mazec. Víkend míjí 
víkend, středa, čtvrtek vyučování náboženství, farní rada, v pátky dětské mše. Na konci 
září první víkend Kurzu animátorů 1, ten jsem přijal jako patron tohoto kurzu 
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s neoddělitelnou pomocí Bety. Kurz animátorů 2, pod patronací Bety, jsem pro změnu 
pomáhal vést Bety. V říjnu začala také probíhat Škola partnerství, kde moderoval jednu 
ze tří skupinek. Mezi tím celonoční bdění, každý měsíc návštěvy ve třech děkanátech  
na setkání animátorů, Studijně formační kurz, co čtrnáctidenní 
setkání jáhnu v Olomouci a další akce. Moc dobře jsme 
vnímali, že máme všechno „našponované k prasknutí“. 
Technické zajištění jsme si rozdělili, kdo co uměl. Velkým a 
srdečným „sláva na výsostech Bohu“ jsme na jednom 
komunitním setkání reagovali na příchod Davida do týmu. Nervozitu a napětí měla 
udržet poznámka dona Kamila, že je to  na 3 měsíční zkušební dobu ☺. Po pár dnech 
jsem poznal, že David umí hodně věcí, ale neví, na co se dřív vrhnout. Do rozjetého vlaku 
se těžko naskakuje a jako týmáci jsme už tři měsíce znali. David s pokorou přijímal úkol 
za úkolem a skutečně skládám poklonu, jak krásně dokázal tuto roli zvládnout, takže 3 
měsíční zkušební doba byla rychle zapomenuta a David pokračuje i nyní v týmu. 
     Nyní pár slov o Lucce. Lucka na mě působila, jako člověk, který je v týmu a zároveň 
má nadhled nad tím, co probíhá na DSM. I když v týdnu pracovala na biskupství  
na Diecézním centru mládeže (DCM), sblížili jsme se po večerních návratech z práce. 
Otázkou „Jaký chceš čaj?“ a mým krátkým nádechem a do toho hned její odpověď „Tady 
mám jeden dobrý, ten si určitě ještě neochutnal“, byl vybrán určitě ten pravý. 
     S Bety jsem prožil většinu příprav víkendů Kurzu animátorů, nočních bdění, výuky 
náboženství a vůbec všech akcí, jež byly do prosince 2006. Svým osobitým, energickým  
a impulsivním přístupem vždy dodala připravované akci něco nového, „nyní a teď 
k Bohu vpřed“. 
     Prvních deset dní nové roku 2007 jsem strávil přípravou na státní zkoušku 
z dogmatiky. Dobře to dopadlo. Tak jsem završil své magisterské studium. ☺ 
Únor patřil duchovním obnovám na Cvilíně a prvnímu Diecéznímu fóru mládeže. Můžu 
upřímně napsat, obnovil jsem se taky, ale fórů moc nebylo. Fórum bylo opravdovým 
setkáním připravených lidí vydat svědectví z děkanátů, z řeholních 
řádů, ze zájmových sdružení vše za účasti našeho biskupa. Poznal 
jsem, že na mnoha místech žijí lidé,  kteří v Církvi dělají kus práce 
na díle spásy, aniž by věděli o pomoci jiných skupin. 
     V březnu do týmu skočila rovnýma nohama naše 
sluníčko, které všechno rozpálí, rozveselí, hodí očkem a hned je 
problém poloviční, tak to je Rézi. Jestliže David byl velkým „helpem“ pro 
technické věci, tak Rézi byla velkým „helpem“ pro přípravu programu. Přece jen věděla, 
co se na DSM děje a tak rovnou začala mít jako patron, některé víkendy. Uuufff. Právě 
v březnu jsme připravovali Diecézní setkání v Městě Albrechticích, takže každá hlava, 
ruka, noha byla hned zapojena.       
     V dubny byly velikonoce a ty jsem strávil jako jáhen po boku biskupa v Ostravě. 
Osobních zkušeností s biskupem bylo před tím hodně, ale prožít s ním velikonoce, to je 
hluboký zážitek. Vidím, to jako třešničku na dortu jáhenské služby. V květnu už jsem 
měl plnou hlavu kněžského svěcení, příprav primice a v červnu exercicie s otcem 
Vojtěchem Kodetem. Podotýkám, že biskup mě poslal na DSM na jeden rok. Jak to 
dopadlo se svěcením a dalším působením se dovíte v příštím čísle vagónku. 

 
krnovský kaplan Radim Zielonka 
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Já, tým a Anima 
"Ptají se mě na mé působení v týmu a Animě. Co na to říct??? Papírování, papírování a 
zase jen papírování :o) Úkol byl jasný: znepříjemňovat ostatním život pro jejich činnost 
zbytečnými papíry:o)(,které je ovšem nutné vyplňovat a vést pro státní instituce 
vykonávající dohled nad penězi, které se v Animě dostaly.      Zbytek teamu o mě asi 
věděl, jen když jsem je nutila, aby mi dodali to či ono nebo když jsem je nutila dělat 
pořádky v papírech a penězích.  Mimo to jsem takto trápila i vedoucí táborů či poboček. 
Ano, přiznávám se, pro pár drobných z dotací jsem trápila dokonce i kněze a nutila je 
vyplňovat hromady papírů:o) Důvod mého jednání? Učinění zadost úřednickému 
šimlu... Jen doufám, že to nezanechalo na nikom následky a jediné co jim zbylo je láska 
k účetnictví a vyplňování tabulek všeho druhu.:o)".                                                   Monča 
 
 

ActIv8ActIv8ActIv8ActIv8 

Pěší pouť z NJ 
Naše putování začalo už v neděli týden před setkáním na sv. Hostýně, kde jsme se 
v podvečer sešli za burácení hromů a blesků:-) Po ranní bohoslužbě jsme se vydali mezi 
kapkami deště na cestu. Pouť nám velice zpříjemnila přítomnost 
řidiče doprovodného auta skvělého o. Karla, který nám vezl 
naše „maličkosti“, staral se o naše dušičky a díky němu jsme 
mohli každé ráno čerpat sílu z Živého pramene. Kroky nás vedly 
přes Fryšták, Štípu, Zlín, Otrokovice, Buchlov až na Velehrad.  
     Trasa byla perfektně naplánovaná, podobně jako naše cesta 
životem se klikatila, ale díky tomu jsme mohli vidět a zažít tolik 
pěkného. První dvě noci jsme si užili komfortní spaní po farách a 
poté nás čekal stan a teplý spacák. Počet poutníků se během cesty 
měnil a vytouženého cíle dosáhlo 10 nadšených lidiček. Díky této pouti jsme ještě více 
prožívali úžasné setkání na Velehradě.                                                                           Renča 
 
 

Prázdniny a táboryPrázdniny a táboryPrázdniny a táboryPrázdniny a tábory    
Tábor v Bílé Vodě 
My animátoři, (parta většinou nezletilých osob, které neví do čeho píchnout), máme na 
konci prvního ročníku našeho kurzu odšéfovat nějaký tábor pro děti za účelem 
proklouznutí do ročníku vyššího.Já si vybral tábor do Bíle Vody, protože se mi zamlouval 
název i povídaní mého bratra, který tam byl přede mnou.Na táboře takového druhu sem 
byl předtím jen jednou a to jako účastník a to ještě před mnoha lety, takže sem byl pěkně 
v loji.Ale co, zkušenosti se někde nabrat musí… Byl den odjezdu a já už sem si jel 
spokojeně s kamarádkou ve vlaku. Když nám naše vedoucí zavolala že jedeme na úplně 
jinou Bílou vodu, takže jsme museli vystoupit a čekat na spolu animátora s autem. Tábor 
začínal v pondělí ale my jsme zde dorazili už ve čtvrtek aby se stihlo vše připravit, když 
nám bylo jasné, že v reálu to bude stejně vypadat úplně jinak.Toto byly krásné dny plné 
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relaxace a smíchu ale byl to jen hluboký nádech před skokem do vody.Náš tábor se nesl 
v duchu krále Artuše a Svatého grálu, takže středověké kostýmy a úprava ubytovny na 
Kamelot byly na místě.      Bylo pondělí a děcka se začala pomalu trousit z místa bydliště 
do Kamelotu.Jakmile dorazily všechny začal program  a s tím i týden plný únavy, 
starostí, křiku, neposlušností, ale také zábavy, přátelství a vo tom to je.Protože sem byl 
požádán abych zde psal stručně, vypíšu nyní jen ty 
nejpovedenější hry. Jedna z nich byla hon na medvěda, ve 
které se jednalo  o chycení medvěda, o jeho skolení na zem 
a narvaní smrkové větvičky do jeho úst. Ta hra by 
byla v pořádku pokud bych nebyl medvěd já s kamarádem 
krtkem a děcka by nelačnila po krvi…Ze začátku jsme byli 
dobře schování, takže to všechny tak trochu 
nudilo, stačilo ale jen vykouknout zpoza kmene a už se na vás valila lavina v podobě 
šílených puberťáků. Utíkal sem co mi nohy stačily, ale přece byly v přesile a navíc byly 
ještě rychlejší než „čůrací zastávka na území chřestýšů“, takže po dlouhém boji jsem cítil 
jak na mne naskákalo 5 zuřivých dětí, poté mě svalily na zem s pomocí dalších pěti a 
následně mi násilím narvaly jakousi haluz do úst. Jeden medvěd byl  skolen a druhý 
následně po něm… Poté následovala koupel v hasičské nádrži, kde byla voda tak 
studená, že přitahovala i tuleně. Před touto hrou byla celo-odpolední běhací hra, takže 
jsme si mysleli, že na druhý den, kde byl naplánován výlet na Borůvkovou horu, budou 
děti totálně kantlé. Jak jsme se mýlili…Ve skutečnosti tomu bylo přesně naopak, na 
Borůvkovou horu jsme my vedoucí vystoupali z posledních sil, zatímco naši svěřenci 
nevěděli kam dříve skočit. Když jsme zde měli mši v borůvčí tak před prvním čtením sem 
si dával pozor ať si od těch borůvek nezasviňím kalhoty a na konci mše – borůvku abych 
pohledal, děti se samy prozradily, když jsme si navzájem přáli pokoj, žádná ruka 
nezůstala bílá.Na cestě zpět byly děti tak aktivní až se poztrácely. Naštěstí byly včas 
spatřeny. Ale jako hra tábora, byla vyhlášená bitva o kamelot, (mezi příznivce Pána 
prstenů je též tato hra známa pod názvem Battle for the Camelot),  ve které se jednalo o 
budoucnosti celé Anglie.Naše vedoucí nám zakázala používat dřevěné repliky tehdejších 
zbraní, tak jsme vymysleli alternativu – tvrdý karton. Děti si vytvořily chrániče, štíty, 
cepy, luky, kameny, meče a poté v čele s Merlinem a Artušem bojovaly s námi 
vedoucími.Hra měla několik etap ale nejlepší byla poslední, ve které se dobýval Kamelot 
pomocí beranidla.Děti ale tvrdě vzdorovaly a pokaždé si 
zpívaly táborovou hymnu, která byla českou kopií jedné 
power metalové skladby.      Druhý den byla neděle a 
tudíž odjezd, smutné loučení nebralo konce ani když 
tábor opustilo poslední dítě.Ještě před odjezdem nás 
děti ujistily že za rok pojedou zas, člověka naplnil pocit 
po dobře vykonané práci.Doufám že nyní mluvím i za 
všechny vedoucí, když říkám že tento tábor jsem si 
nehorázně užil a ty zkušenosti bych mohl přehrabovat lopatou strýčka skrblíka.Kdybych 
se nedal na animátorský kurz, nejspíš bych ještě dnes doma škrábal brambory a 
nepoznal bych tolik čuper lidí a nenavštívil bych tolik super akcí, tímto bych chtěl 
poděkovat všem animátorům jedničkám a Staroveskému týmu. Bless you God!                                                                                                                      

 
 Sobě 
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Tábor ve Vendryni 
Po velmi dobré zkušenosti z minulého roku, kdy jsme jako animátoři I v rámci střediska 
pořádali tábor pro děti z pohraničí, jsme se rozhodli v této činnosti pokračovat  a tím se 
uskutečnila myšlenka,  zorganizovat  tábor pro děti z Frýdecké farnosti. Náš „akční“ tým 
se skládal z jiš sehraného výběru našich animátorů (Dana, Jimmyho, Filipa, Jamese, 
Zdeňka, Klárky, Marki Hejnikové a Žídkové, který jsme 
doplnili o tři opravdu skvělé kuchaře -Báju, Helču a 
Chrise, kteří se spolupodíleli na skutečňování 
programu. Náš tábor se tematicky odehrával severní 
Americe v 18. století, kdy se prérií proháněli vypasení 
bizoni, kojoti a supi hodovali na mršinách pod 
spalujícím sluncem a indiáni byli neomezení vládci této 
nádherné krajiny, lemované bohatými lesy a 
modravými horami. Ústřední postavou ve scénkách byl Chisum, indián, který se snažil 
rozluštit záhadu svého původu a kmenové sounáležitosti. Děti byly rozděleny do 5 
kmenů: Apačové, Cherokee,  Komančové, Navahové a Siuxové. V těchto kmenech stejně 
jako Chisum zjišťovali záhady své minulosti a v etapových hrách bojovali o své konečné 
umístění. Za každou hru dostávali podle počtu bodů indiánskou měnu- korálky, které 
mohli získat i ztratit i v osobním hodnocení na konci každého dne. Příběh indiána 
Chisuma vedl jednotlivé kmeny nejen k vzájemné sounáležitosti v rámci kmene  ale i 
k vzájemné spolupráci, což se projevilo při vyvrcholení etapové hry, při hledání pokladu 
dávných předků. Každý kmen po svém úsilí získal mapu vedoucí k pokladu, ale jen 
všechny mapy spojené dohromady zajistili opravdu správnou cestu. V posledním dni 
mohli získané body- korálky vyměnit za odměny v podobě hraček či něčeho dobrého na 
zub. Atmosféru jednotlivých dnů umocňovaly veřejné shromáždění u ohně, scénky u tee-
pee dobové kostýmy a hudba.       Děti si za týden mohli vyzkoušet velkou řadu aktivit, 
z nich asi nejoblíbenější byly tvořivé dílny, ve kterých vyráběly svůj kostým, kmenový 
totem, indiánský lapač snů, náušnice či jiné ozdoby nebo postavičky a figurky ze 
speciální hlíny, která schne  na slunci. Také jsme v jednom parném dni navštívili místní 
aqvapark v Třinci, kde se mohly děti náležitě vyskotačit. V etapových hrách mohli děti 
rozvíjet své schopnosti indiánské ctnosti jako jsou síla, 
intelekt, paměť, důvtip, přesnost nebo projít některou 
z lanových aktivit, jež byly připraveny v nedalekém 
lese. K areálu v němž jsme byli ubytováni, také 
patřilo volejbalové a fotbalové hřiště, na nichž jsme 
kromě zmíněných sportů hrávali kolektivní hry, 
badminton a vodní hry, které děti vzaly opravdu vážně. 
     Myslím, že nejen děti budou mít na co vzpomínat, 
neboť i pro nás znamenal tento tábor řadu nových 
zkušeností a zážitků. Dá-li Pán, rádi bychom v tomto duchu a složení pokračovali i 
nadále, ovšem co bude je zatím ve hvězdách…. Tímto bych chtěl bych poděkovat všem co 
do toho „šli“…. Byl to fakt mazec ☺                                                                                               

za animátory II  James 
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NNNNástěnkaástěnkaástěnkaástěnka 
Nejsi nic zvláštního 
jsi prostě jen jedna osoba z milionů... 
 
Rozhlížím-li se po svém nitru i okolo sebe, zavalují mě temné hlasy, které mi říkají: 
„Nejsi nic zvláštního, jsi prostě jedna osoba z milionů, tvůj život - to jsou prostě jedna 
ústa navíc, která je třeba živit, tvé potřeby znamenají jen jeden další problém, který je 
třeba řešit.“ Tyto hlasy jsou stále mocnější, zvláště v této době, která je charakteristická 
množstvím rozvrácených vztahů. Náš svět je plný lidí, kteří se ptají, zda by nebylo lepší, 
kdyby se byli nenarodili. Když se totiž necítíme milováni těmi, kdo nám dali život, 
můžeme i po celý život trpět nízkou mírou sebeúcty, která pak snadno vede k depresi, 
zoufalství, ba i k sebevraždě.  
 
Naši hodnotu neurčuje naše okolí  
     Uprostřed této krajně bolestné reality se musíme odvážit přijmout pravdu, že jsme 
Boží vyvolení, i když si nás nevyvolil tento svět. Dokud dovolíme svým rodičům, 
sourozencům, učitelům, přátelům a milencům určovat, jsme-li vyvoleni nebo ne, jsme 
chyceni do sítě dusivého světa, který nás přijímá nebo odmítá podle svého vlastního 
programu efektivnosti a kontroly.  
 
Naši vzácnost nám nedávají ti, se kterými žijeme 
     Dávno předtím, než nás uviděla nějaká lidská bytost, nás uviděly milující oči Boží. 
Dávno předtím, než nás někdo uslyšel plakat nebo se smát, nám Bůh soustředěně 
naslouchal. Dávno předtím, než k nám v tomto světě někdo promluvil, nás oslovil hlas 
věčné lásky. Naše vzácnost, jedinečnost a individualita nám nebyly dány těmi, kdo nás 
potkávají v našem pozemském čase, ale Tím, kdo si nás vyvolil věčnou láskou. Láskou, 
která existuje od věčnosti a do věčnosti potrvá. 
 
Nejistí lidé se dají lehce manipulovat  
     Osvojit si pravdu o svém vlastním vyvolení je drtivý úkol, je to celoživotní práce, 
protože svět trvá na své snaze zatáhnout nás do temnoty pochyb o sobě, snížené 
sebeúcty, sebeodmítání a deprese. To proto, že jako nejistí, bázliví lidé, odmítající sami 
sebe, jsme pro síly, jež nás obklopují, nejužitečnější a lehce manipulovatelní.. Náš velký 
duchovní boj začíná (a nikdy nekončí) přijetím vlastního vyvolení.  
 
Dříve než ses narodil/a, existoval/a jsi v Božím srdci 
     Bůh si nás vyvolil jako své milované děti, hledí na nás jako na jedinečné, zvláštní, 
cenné bytosti. Dávno předtím, než ses narodil/a a stal/a se součástí historie, existoval/a 
jsi v Božím srdci.  

Oči lásky tě vidí jako cenného, 
nekonečně krásného člověka, 

jako někoho, kdo má věčnou hodnotu.              
 

www.vira.cz 
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Hledáme schopného mladého človíčka, v účetnictví zběhlého, 
ovšem nejen ekonomicky myslícího…na poloviční úvazek…do čela 
Animy Iuventutis na biskupství v Ostravě. Naše drahá Monča  
se nyní soustředí na studium v „bakalářském ročníku“,  
takže potřebujeme hodnotnou náhradu ☺. Vhodné pro studenty VŠ 
jako brigáda, ale nejen pro ně. Hlaste se na dcm@doo.cz. 

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  
 

 
Stará Ves n/O. 

 
Máš touhu d ělat n ěco 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 . 

 
    

26.26.26.26.----28.9.28.9.28.9.28.9.    

Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.    
 
Své první setkání v novém školním roce 
budou mít zástupci za děkanáty a kaplani 
pro mládež, jako obvykle na diecézním 
středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. 
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☺ Poslední hádku jsem zavinil já. Když 
se mě žena zeptala, co je v televizi, 
odpověděl jsem, že tištěné spoje, 
obrazovka a prach. 
 
☺ Všech osm Saddámových dvojníků 
se shromáždilo v jednom bunkru pod 
Bagdádem. Tárik Azíz přichází do 
místnosti a povídá: "Mám pro vás dvě 
zprávy - dobrou a špatnou. Ta dobrá je, 
že Saddám přežil další útok a tak stále 
máte svoji práci." Jeden z dvojníků se 
ptá: "A co je ta špatná zpráva?" Tárik 
odvětí: "Přišel o ruku..." 
 
☺ Přijde policajt s rozstřílenou hlavou k 
doktorovi. Doktor ho okamžitě přijme, 
vyndá mu všechny kulky a povídá : 
"Sakra chlape vy jste měl obrovský 
štěstí. Čtyřicet střelnejch ran do hlavy a 
ani jedna nezasáhla mozek." 
 
 

 
 

 
☺ Co udělá žirafa, když ji plivneš do 
tváře? Odkopne ti žebřík. 
 
☺ Přijde chlapík do obchodu a řekne 
prodavačce: "Chci metr mléka." 
Prodavačka aniž by dala něco najevo 
vezme metr, položí ho na pult a vylije 
podle něj mléko. Chlapík se na ni chvíli 
dívá a nakonec prohlásí: "Mě 
nedostaneš - zabalit!" 
 
☺ Policajt vyzve mladou slečnu k tanci 
a ptá se jí "Slečno, Vy si taky myslíte, 
že jsou policajti blbí?" "Ne, ale na 
hymnu jsem ještě netancovala." 
 
☺ Letí vrána po lese: "Krá, krá", 
najednou narazí do stromu, padne na 
záda a chvíli leží omráčená, pak se 
zvedne: "Pi, pi", "Kuku, kuku", 
"Huuuuuu,... do cebule, jak to bylo???“  
               

Sluníčko ☺ 
☺ Teorie je, když všechno víme, ale nic 
nefunguje. Praxe je, když všechno 
funguje, ale nikdo neví proč.. My jsme 
spojili teorii s praxí - nic nefunguje a 
nikdo neví proč.  
 
☺ Přijde žena k doktorovi a celá 
uplakaná ze sebe doluje: „Pane 
doktore, nevím, co mám dělat. Víte, 
všichni mě ignorují.“ Doktor okamžitě 
reaguje: „Další, prosím.“ 


