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Úvodní slů
slůvko
Ahoj poutníci do nebe!
Možná kroutíte hlavami nad tímto
oslovením. Vychází ze zážitku, který
jsem prožil na cestě Po stopách
sv. Pavla do Říma. Jak už jistě víte,
sv. otec Benedikt XVI, vyhlásil rok
svatého Pavla. Příští rok to bude 2000
let od jeho narození. Se skupinou
poutníků jsme prošli místa, kde se snad
sv.Pavel zastavil, hlásal evangelium…
Na své poslední misijní cestě mířil
do Říma. Jeho život je bohatý a plný
dobrodružství. „Vím, komu jsem
uvěřil.“
Tato slova říká, hlásá a žije. Je
to nová otázka pro tebe. Víš komu
věříš? Znáš opravdu Ježíše, kterého jsi
potkal(a)? Žiji s ním každý všední den?
Neboj se, tyto otázky budeme
naplňovat celý život. Pavel nečeká
na zítřek, jde a hlásá vhod či nevhod
pro okolí. Nestojí, neříká „Co mám
dělat?“ Modlí se a hledá to, co chce
Duch svatý, kde má jít, co říct. Má
strach, bojí se. To je lidské. Ví také,
že Boží milost mu stačí. Ve své
radikalitě se nechce chlubit ničím jiným
než Ježíše Kristem, a to Ježíšem
ukřižovaným.
Zkus si do svého diáře, do svého
života pozvat světlo, odkaz, přímluvu
sv. Pavla. Přečíst si kratičký úryvek
z jeho listů. Co mi říká, co mohu udělat.
Ve spolču také můžete přepsat list
ručně, zajet na pouť do jakéhokoliv
kostela zasvěceného sv. Pavlu. Jsou s ní
spojeny plnomocné odpustky. A určitě
další věci, které tě napadnou. Inspiraci
hledej na http://svatypavel.paulinky.cz,
rád se poděl s dalšími zkušenostmi
či nápadem a napiš nám na Středisko.
A co nového u nás? Prožili jsme
s týmem týdenní dovolenou cestováním
po krásách Pálavy. Pěšky, kolmo,

někteří i horolezecky, či kulturně
na zámcích anebo ve sklípku☺. Každé
společenství potřebuje být spolu,
modlit se, povykládat si a radovat se
ze života. Díky Bohu za to!!!
Na povelehradském setkáni se sjelo
kolem 30i mladých lidiček. Díky ještě
jednou za vaši živou víru, za oslavu
světových dnů mládeže s celou církvi.
Teď je již však potřeba znovu zajet
do krásy řádu všedního života a žít
evangelium, všude kde jsem.
A co nám nabízí říjen? Měsíc
začneme
setkáním
se
zástupci
z děkanátů a kaplany pro mládež.
Všem, kteří končí svou službu
v děkanátu velké díky! Za oběti,
nasazení, radost z hlásaní evangelia.
Rádi vás uvidíme, uslyšíme, dozvíme
se kde jste, kolik máte dětí a jak se daří.
Všem
novým
spolupracovníkům
vyprošujme potřebné milosti a sílu
do služby. Poprvé se setkají Animátoři
I, zatím jich máme přes dvacet, nových
bojovníků Božích. Dále prožijeme
Noční bdění s Marií – malá oáza
do tvého života - od pátku 19 hod.
do soboty rána (cca do 5-6 hod.). Konec
měsíce patří zamilovaným – škole
partnerství
a
našim
dobrým
Animátorům II.
Samozřejmě, pokud nejsi zrovna
na animátorech, rádi tě uvidíme.
Podzim se může zdát někdy chmurný.
V životě je potřeba také čerpat, sílit
a nabírat dech. I samotná půda se
po sklizni povláčí, poorá a tím nabírá
další sílu. Ať je každý tvůj den čerpáním
Boží síly a plného života…jako
poutníka, který ví komu uvěřil
a kde kráčí.
Ahoj, Pán Ti žehnej! o. Kamilos

Vagónek říjen 2008

Liturgický kalendář
ŘÍJEN 2008
01.10. 2008
02.10. 2008
03.10. 2008
04.10. 2008
05.10
05.10.
10. 2008

1. čtení: Job 9,1-12.14-16 Žalm: 88 Evangelium: Lk 9,57-62
1. čtení: Ex 23,20-23a Žalm: Zl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10
1. čtení: Job 38,1.12-21;40,3-5 Žalm: Zl 139 Evangelium: Lk 10,13-16
1. čtení: Job 42,1-3.5-6.12-16 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 10,17-24
1. čtení Iz 5,1-7 Žalm: Zl 80(79) 2. čtení: Flp 4,6-9
Evangelium: Lk 10,1-9

06.10. 2008
07.10. 2008
08.10. 2008
09.10. 2008
10.10. 2008
11.10. 2008
12.10
12.10.
10. 2008

1. čtení: Gal 1,6-12 Žalm: Zl 111 Evangelium: Lk 10,25-37
1. čtení: Gal 1,13-242 Žalm: Zl 139 Evangelium: Lk 10,38-42
1. čtení: Gal 2,1-2.7-14 Žalm: Zl 117 Evangelium: Lk 11,1-4
1. čtení: Gal 3,1-5 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 11,5-13
1. čtení: Gal 3,7-14 Žalm: Zl 111 Evangelium: Lk 11,15-26
1. čtení: Gal 3,22-29 Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 11,27-28
1. čtení: Iz 25,6-l0a Žalm: Zl 23(22) 2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
Evangelium: Mt 22,1-14

13.10. 2008
14.10. 2008
15.10. 2008
16.10. 2008
17.10. 2008
18.10. 2008
19.10
19.10.
10. 2008

1. čtení:Gal 4,22-24.26-27.31-5 Žalm:Zl 113 Evangelium: Lk 11,29-32
1. čtení: Gal 5,1-6 Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 11,37-41
1. čtení: Gal 5,18-25 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 11,42-46
1. čtení: Ef 1,1-10 Žalm: Zl 98 Evangelium: Lk 11,47-54
1. čtení: Ef 1,11-14 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 12,1-7
1. čtení: 2Tim 4,9-17b Žalm: 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9
1. čtení: Iz 45,1.4-6 Žalm: Zl 96(95) 2. čtení: 1Sol 1,1-5b
Evangelium: Mt 22,15-21

20.10. 2008
21.10. 2008
22.10. 2008
23.10. 2008
24.10. 2008
25.10. 2008
26.10
26.10.
10. 2008

1. čtení: Ef 2,1-10 Žalm: Zl 100 Evangelium: Lk 12,13-21
1. čtení: Ef 2,12-22 Žalm: Zl 85 Evangelium: Lk 12,35-38
1. čtení: Ef 3,2-12 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 12,39-48
1. čtení: Ef 3,14-21 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 12,49-53
1. čtení: Ef 4,1-6 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 12,54-59
1. čtení: Ef 4,7-16 Žalm: Zl 122 Evangelium: Lk 13,1-9
1. čtení: Ex 22,20-261 Žalm: Zl 18(17) 2. čtení: 1Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40

27.10. 2008
28.10. 2008
29.10. 2008
30.10. 2008
31.10. 2008

1. čtení: Ef 4,32-5,8 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 13,10-17
1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Zl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19
1. čtení: Ef 6,1-9 Žalm: Zl 145 Evangelium: Lk 13,22-30
1. čtení: Ef 6,10-20 Žalm: Zl 144 Evangelium: Lk 13,31-35
1. čtení: Flp 1,1-11 Žalm: Zl 111 Evangelium: Lk 14,1-6
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Svátky a slavnosti
Říjen 2008



07.10. Panna Maria Růžencová
18.10. Svátek sv. Lukáše



28.10. Svátek sv. Šimona a Judy
Státní svátek (vznik ČSR)

Představujeme
Představujeme o.Klementa Rečlu (as. Klemo) – nového kaplana na Diecézním středisku
mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a kaplana pro mládež za děkanát Bílovec.
1)

S představováním se máme zkušeností plno,
prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit?
Jméno výše, 183/85/45/26 pocházím z vesnice Kavečany, to je
u Košic, SR
2) Jak ses dostal na Středisko do Staré Vsi?
Po svěcení jsem dostal dekret od o. biskupa Františka. Někteří se
na mne dívali jakoby to bylo za trest, tak jsem nevěděl co si myslet.
Poprvé jsem se tedy dostal do Staré Vsi, až jako kaplan, o. Kamil
s týmem mě přivítali, tak jsem zůstal.
3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal(klášter,
rodina, škola,vojna…)?
Tým vnímám jako pestrou škálu jednotlivců, kteří usilují o stejný cíl. Žít s Ježíšem
a zprostředkovat radost z víry všem, kdo přijdou. Proto mi to připomíná Ježíšovy
učedníky nebo rodinu.
4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny?
Každý z nás se podílí na běhu baráku a týmového života. Mne bylo svěřeno: Zahrada,
topení a pondělní vaření ve spoluprací s o. Kamilem; ježdění na statek k Ševčíkům
se zbytky a pro mléko.
5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích?
Jejich osobní vztah ke Kristu, odhodlání dělat něco pro druhé, veselost a napodobování
zvířat...
6) Jak a kdy jsi poznal, že si Tě Pán volá do služby kněze?
Nebyl to blesk z nebe ani mimořádná událost. Vím, že mě to napadlo už jako děcko,
ale tajil jsem to, rozhodnutí přišlo na střední škole ve třeťáku. Podle darů od Pána, podle
evangelia, které se mne více dotýkalo, z potřeb Církve, jsem poznal, kde mne Bůh volá.
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?
Mám rodiče, kteří nás vychovávali ve víře, především příkladem. Otec učí hru
na varhany na konzervatoři, mamka ekonomka, zůstala s námi doma. S námi: 2 holkama
a 5 kluky. Nejmladšímu Marekovi je 16. Jsem za ně moc vděčný.
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8) Zažil si v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol?
Teď nevím, na který myslíš. Snad když jsem řekl v úvodu mše: „…abychom dobře přežili
mši svatou“? Anebo ztracení dokladů od auta? Taky v rámci přivítáni mě týmáci vozili
v křesle na vozíku po Staré Vsi, u hospod troubili...
redakce

Rekapitulace
Rok pastoračnej praxe v Starej Vsi n/O.
Drahí priatelia. Školský rok 2007/08 ubehol ako voda a ja vám v tejto
chvíli píšem už z môjho seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach,
kde som nastúpil do tretieho ročníka. Dostal som milú povinnosť napísať
vám zopár riadkov o tom, ako som prežil rok v Starej Vsi, v tejto krásnej
dedinke pri Ostrave.
O tom, ako som sa vôbec na stredisko dostal nebudem písať, lebo to ani sám neviem.
Ale určite má s tým niečo spoločné Duch Svätý a moji predstavení v seminári. V každom
prípade vôbec som nevedel čo ma v Starej Vsi čaká a načo sa mám pripraviť. Ale ako sa
hovorí: „Človek sa najrýchlejšie naučí plávať, ak ho hodia priamo do vody“. Priatelia,
a to sa stalo práve mne. Pamätám si na svoj prvý deň. Len, čo som prišiel, už som sedel
v aute a odchádzali sme na akýsi zoznamovací výlet. V aute som sedel s úplne
neznámymi ľuďmi, okrem Karla Gotta, ktorého som si samozrejme pribalil so sebou, aby
mi robil spoločnosť. Po príchode na miesto som prežil pekný večer s novými týmakmi,
na ktorý si už bohužiaľ veľmi nepamätám. Ako mi však bolo neskôr oznámené, vraj sa
spievala slovenská a česká hymna v interpretácií mňa a otca Kamila. Po tomto
strávenom týždni mi už bolo jasné kde som sa to dostal a moje obavy sa aspoň na pár dní
vytratili, keďže som zistil, že rok mojej praxe prežijem medzi skvelými a hlavne
zábavnými ľuďmi.
A potom to prišlo – práca na stredisku. Začali sa prvé víkendové akcie, a ja som si
uvedomil, že stredisko nie je len o srande. Moje obavy znova vzrástli, keďže zo všetkým
som sa stretával po prvý krát vo svojom živote. Najhoršie bolo, keď sa ma mladí niečo
opýtali, a ja som nevedel odpovedať, lebo som sa sám len učil. Ale postupom času
a predovšetkým s pomocou všetkých
týmakov som sa
do toho dostal. Prišli prvé víkendy
animátorov,
školy partnerstva či jednorazových akcií,
a možno
mi
nebudete veriť, ale aj ma to postupne
začalo baviť a je
to
pre
mňa
peknou
životnou
skúsenosťou.
Veď veci pre mňa dovtedy nemožné sa
stali pre mňa
úplne bežnými, napr. zahrať si v scénke
A JE TO, bolo
nepredstaviteľné, a teraz každý večer
zaspávam
na
posteľnom povlečení s motívom práve
A JE TO, ktoré
som dostal na narodeniny od týmakov, a ktoré je momentálne v seminári predmetom
obdivu nielen bohoslovcov ale aj predstavených, keď prichádzajú na moju izbu.
Takže práca na stredisku bola pre mňa určite veľmi obohacujúca, za čo ďakujem
predovšetkým mladým, ktorí na stredisko chodia. Často krát boli aj pre mňa ako
bohoslovca veľkým vzorom vo viere.
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Osobitnú kapitolu by som však chcel venovať farnosti. Ja ako bohoslovec
vykonávajúci svoju prax som sa hneď od začiatku chcel učiť pracovať vo farnosti, pretože
to bude mojim hlavným poslaním v kňazskom živote. Nikdy som neuprednostňoval
farnosť pred strediskom, ani opačne. Ale vždy som si hovoril, že ak nebude fungovať
farnosť, tak nebude dobre fungovať ani stredisko. A tak ďakujem otcovi Kamilovi za to,
že mi bol veľkým vzorom v starostlivosti o farnosť, pretože túto prácu ako farár
a zároveň ako riaditeľ strediska nikdy nezanedbal. Možno som to nikdy nedal najavo, ale
veľa z toho si odnášam do svojho budúceho života, aj napriek tomu, že u nás na
Slovensku sú trocha iné podmienky. Všetko krásne, čo človek zažije, to ostáva v jeho
srdci. A tak v mojom srdci ostáva malý staroveský kostolík i farníci, ktorí ho
navštevovali, a s ktorými som prežil nezabudnuteľné momenty.
Tí ktorí ma trocha
viac poznajú, tak určite vedia, že sa
snažím žiť podľa slov
Matky Terezy, ktorá hovorí: „Robte malé
veci, ale s veľkou
láskou“. A tým som sa riadil či som
miništroval, či som
nakupoval, či som hral scénky, alebo či
som
sa
staral
o ovečky. A tak sa chcem poďakovať
všetkým, ktorý mi
umožnili tieto „malé“ veci vykonávať.
V závere sa chcem
poďakovať aj za rozlúčku, ktorú ste mi
pripravili, za všetko,
čím ste ma obdarovali, za to, že ste vôbec
prišli.
Boli
ste
povzbudením nielen pre mňa, ale aj pre
mojich rodičov. Aj
napriek tomu, že to bola rozlúčka, tak
som to tak veľmi
neprežíval, pretože od Starej Vsi nie som
až tak ďaleko a pevne verím, že ešte budú príležitosti na stretnutie.
Priatelia, tak ako v živote každého z nás, tak aj v mojom sa začala nová etape.
Pokračujem vo formácií v seminári a v teologických štúdiách v Košiciach. Určite to
nebude tak pestro prežitý rok, ako na stredisko v Starej Vsi, veď viete škola je škola. Ale
všetci musíme prekonávať podmienky, ktoré pre nás Boh pripravuje, aby sme došli
k svojmu životnému povolaniu. A tak prosím len o jedno, tak ako si ja často spomínam
a modlím sa za vás mladých a za farníkov, ale aj za všetkých tých, ktorý na stredisku
pracujú, tak si aj vy občas spomeňte v modlitbe na mňa. Prajem požehnaný vstup
a prežitie nového školského roka. Uvidíme sa.................
Janko

Malé ohlédnutí za dvěmi velkými roky (část druhá)
Konec jáhenské služby je začátkem kněžské služby. „Víš, budeš na rok ve Staré Vsi“, řekl
biskup u oběda po kněžském svěcení. Odešel jáhen z DSM a přišel novokněz, takže přece
velká změna ☺. Den po svěcení nastal další velký den – primiční mše svatá v Havířově –
Prostřední Suché v kostele svatého Jana Křtitele z formuláře O krvi Páně. Necedil jsem
krev, ale dalo to zabrat. Další větší zkouška čekala na Velehradě, kde jsme sloužili
společně novokněží a následně zpovídali před bazilikou. Jestli si někdo myslí, že
zpovídat se dá naučit v semináři, tak to je omyl. První dva týdny v červenci jsem prožil se
spolubratry kněžími na různých primicích. Primice pro staroveskou farnost nastala
v neděli 8. července 2007. Doufám, že mistři Boro & Boro vše zachytili na kameru,
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protože to bylo něco nádherného. „Ja sem Boží děcko, v Kristu zmožu všecko, cela moja
duša, na Ňho spoliha, spoliha…“ Kdo nebyl, má smůlu. Další neděli jsem děkoval Bohu
v Šenově u Ostravy, kde jsem prožíval v devadesátých létech obrácení ke Kristu. Pozvání
do různých farností dosáhlo takových obrátek, že jsem se v neděli ve Vsi objevil až
v srpnu.
Krásnou
změnou v červenci byl týden
„Kovbojů“.
Na
druhou stranu jsem nebyl ani na
jednom
táboře,
které nachystali animátoři. Tři
týdny v srpnu 2007
zůstanou
pro
mě
nevymazatelným a
hlubokým zážitkem. Campfest –
křesťanský festival
na Slovensku, Tábor – celostátní
setkání
mládeže,
Vltava – sjíždění řeky. V zápětí
v září
rozlučka
s Bety a Rézi a oslava desátého
výročí vzniku DSM.
Bože chválím Tě, neboť jsi
výborný.
V září se rozrostl tým, který v té době tvořil Kamil, David, Lucka, Radim. Velká
změna, krásná změna. Přišli do týmu Leňa, Kasia a Janko. Takže big sestava. Týmové
soustředění jsme prožili v Čechách v Srbské Kamenici a širokém okolí. To už byl start do
nového školního roku. Stal jsem se kaplanem mládeže v děkanátu Bílovec, začal jezdit
sloužit večerní mše svaté do Místku, pokračoval jsem s dětmi ve staroveské školce a
hlavně pokračoval druhým rokem s Animátory. Leňa začala s Animátory 1, Kasia
spolupracovala ve Škole partnerství, Janko získával zkušenosti s Kamilem, David uměl
spolupracovat v každém víkendu. Studijně formační kurz nám ukazoval, jak se to dělá
jinde na cetrech mládeže a tak jsme sbírali zkušenosti, jak se dalo. Od podzimu začal
s námi spolupracovat na Večerech mladých Petr Hrtús. V lednu letošního roku jsme
prožili druhý Ples střediska a týdenní exercicie na Hostýně. Prostřednictvím otce
biskupa Paďoura a otce Romualda Štěpána Roba jsme se duchovně i tělesně obnovili.
Tým odjel na týden do Taizé. Plni Ducha svatého jsme prožili únorové duchovní obnovy
s Animátory na Cvilíně a ve Staříči. Na začátku března jsme oficiálně přivítali Petra
Hrtúse a na konci března jsme se rozloučili s Luckou. Myslím, že nemá cenu popisovat
další akce, to máme většina v živé paměti.
Rozlučka s Luckou mi připomněla, že i já to budu mít brzo spočítané. Můžu upřímně
napsat, že jsem si to nepřipouštěl. Tým se pro mě stal rodinou a přátelství, která vznikla
v tomto týmu bych přál prožít
každému
z vás. Animátoři dvojky se stali
mými dětmi.
Znám se třicet tři let, ale znám se
málo.
Odejít?... Odejít. Jseš povolán do
Krnova.
Děkuji, všem děkuji. Tobě Otče,
který jsi mi
dal víru, naději, lásku. Tobě Kriste,
že jsi mě
povolal ke kněžské službě. Tobě
Duchu svatý
děkuji za lásku, radost, pokoj,
trpělivost,
shovívavost, vlídnost, dobrotu,
mírnost,
věrnost,
tichost,
zdrženlivost,
čistotu.
Děkuji farníkům, animátorům, všem přátelům DSM, ale především týmákům. Pamatuji
si z jedné knížky, že muži nebrečí, že mají jen slzy v očích. Až se mě někdy někdo bude
ptát, co je pravé přátelství, tak jste to vy, týmáci. Děkuji.
o.Radim
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Rozlučka s týmáky
Parné odpoledne ve Wes-town
Nastala poslední srpnová sobota a já se vydávám do DSM na rozlučku s Jankem,
P. Radimem a Monikou. Autobus přijíždí do Staré Vsi a já v očekávání neformálního
„Sbohem a šáteček“ se pomalým krokem blížím ke Středisku. A v tom se nestačím divit,
při příchodu spatřuji šibenici a chystání westernové výzdoby. To jsem tedy nečekal ☺
Chvílí se rozhlížím a hle,
on
je
zde
i
program... Vše začalo
v 14.30
v kostele
velmi pěknou adorací,
kterou
vedl
P.
Kamil. Po ní následoval
další bod programu,
odchycení oněch tří, kteří
se
nás
chystají
opustit a jejich předvedení
před soud, kde se
museli hájit ze svých činů,
kterých
se
dopouštěli na ostatních,
např. svým zpěvem,
případně i odmítáním kuchařovy lahodné krmě. Aby dotyční neskončili na šibenici,
museli splnit sadu úkolů jako dojení krávy, hledání osob s největším uchem, případně
obvodem kotníku a dalšími velmi praktickými a pro život nezbytnými úkoly. Po splnění
těchto disciplín, které dokázaly vykouzlit všem účastníkům nefalšovaný úsměv na rtech
bylo rozhodnuto, že žádná poprava na šibenici nebude a všichni se můžou ve zdraví
účastnit dalšího programu. A tak ti (např. P. Klement), kteří mají rádi country tancovali
co síly stačily a ostatní rozebírali se svými kamarády zážitky z prázdnin, případně se
občerstvili u grilu a Kofoly. Předpokládány konec měl nastat něco kolem 19:30, ovšem
jak už to bývá, vše se protáhlo až do pozdních večerních hodin. Věřím, že každý zde
stejně jako já prožil příjemný závěr letních prázdnin.
Karel Dobiáš

Mozaika2008
Mozaika2008 ve farnosti
Ve farnosti Pustá Polom proběhla na přelomu dubna a května 2008 akce Mozaika 2008.
Jde o veřejnou sbírku na podporu setkání mládeže Activ8 na
Velehradě v červenci 2008, více si můžete přečíst na
www.mozaika2008.cz. U nás zahrnovala 2 kola:
V první vlně (27.4.) jsme objeli jednotlivé kostely v naši
farnosti a informovali věřící o tom, že taková sbírka je, na jaké
účely apod. Používali jsme k tomu vlastní scénku, uvedenou níže.
Po mši pak dvojice mladých u východu z kostela nabízela věřícím
kartičky se 7 dary Ducha svatého. Mnozí s touto sbírkou nepočítali (nebylo to dopředu
hlášeno), takže neměli s sebou peníze, přesto si někteří kartičky zakoupili. Celkem se
prodalo 38 kartiček, tj. 1920 Kč.
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O týden později (4. 5.) jsme akci zopakovali. Tentokrát jsme použili druhou scénku
(pokračování první scénky). Lidé již o sbírce věděli a připravili si peníze. Výsledky jsou
takové: prodalo se 64 kartiček, tj. 3 200 Kč.
Další opakování sbírky se už nekonalo, dohodli jsme se tak, aby to nebylo příliš vlezlé
– vždyť je plno dalších účelů, na které se vybírá peníze. Kartičky byly k dispozici
v sakristiích jednotlivých kostelů a kaplích, ale využilo toho jen zanedbatelné množství
lidí. Tento způsob se u nás neosvědčil.
Celkem se podařilo na účely Mozaika 2008 shromáždit 5 200 Kč… a modlitby, které
nejde spočítat, ale o kterých ví Pán.
Chtěl bych moc poděkovat těm, kteří nabízeli kartičky Mozaika 2008 za pomoc. Udělali
jsme kus práce - dali lidem vědět o tom, že o prázdninách bude na Velehradě akce pro
mladé, poprosili je o příspěvek do sbírky a o modlitbu. Také bych chtěl poděkovat panu
faráři za spolupráci a hlavně všem lidem za jejich otevřenost této aktivitě.
Celkově si myslím, že se akce zdařila. Ukázalo se, že tento způsob veřejné sbírky funguje
– lidé rádi přispějí na užitečnou věc, když za to obdrží protihodnotu. Do příště bych
doporučil zlepšit koordinaci dopravy.
Bc. Jakub Vavrečka
Celkem se ve sbírce Mozaika2008 nashromáždilo více než 1 660 000Kč. Všem
dárcům upřímně děkujeme! (www,mozaika2008.cz)

Vzpomínka na prázdniny
Letní TÁBOR ve STARÉ VSI 2008
Tábor byl…jedním slovem GOOD! Protože to byl tak trochu česko-slovenský tábor díky
mladým
z
Korně. Všichni si to strašlivě moc
užili. Měli jsme
slovenskou hymnu "Budem ako
strom", kterou
si
všichni
oblíbili.
Nikdy
nezapomenem
na ten pocit, kdy všichni stáli v
kruhu, zpívali a
ukazovali.
Tábor
byl
na téma Stvoření světa. První den
byly děcka ještě
mírně
zaskočené
našimi
pubertálními
scénkami a druhý den tomu
nasadila
korunku pohádka Anděl Páně, fakt
sranda. Pak už
jen čekaly na každé nové ráno s
novou scénkou. Dětičky si užívaly lanovou dráhu, kde jezdily z farního balkónu až k
vagónu, aqua park, stezku odvahy (ta mimochodem byla děsivá i pro dospělé, třeba pro
strašpytly jako Čikita a Peťka?), batikovaly si trička, takže mají veselou vzpomínku
napořád, tvořily si vlastní vlajky a pokřiky, u kterých jsme se někdy až divily, co se v těch
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dětských hlavičkách zjeví, vytvářely koláže, hrály vodní bitvu, která se nakonec obrátila
spiknutím proti vedoucím?, a každý den jsme se snažili prožít tak, jako když náš Pán
tvořil svět, den po dni.
Děti byly moc spokojené i s
námi animátory,
protože všichni, co jsme
spoluanimátoři,
jsme super parta, skoro spíš už
jako jedna velká
rodina. Máme rády každé naše
setkání, nejlépe
kdyby byly častější, protože
jsou
všichni
úžasní kamarádi, animátoři,
přátelé. Někdy se
až divíme, jak se mohla sejít
tak
velká
skupinka lidí a padnout si do
oka? Ale vlastně
proč, když je to vše krásným
dílem
našeho
Boha.
Takže strašlivě moc děkujem za tento tábor, podporu, naši hlavní vedoucí Kasiu a za
všechny děti. Hodně jich při odjezdu říkalo: "Příští rok jedem zase!“ Tak strašlivě hodné
děcka, jako byly na táboře ve Vsi, jste ještě neviděli. Jo, překvapily nás.
Takže určitě přijeďte vy mladší příští rok na tábor a vy starší se každopádně přihlaste
do kurzu animátorů. Je to úžasné, věřte mi! Takové zážitky s Pánem a děckama jinde
nemusíte zažít!
Ať vám Pán žehná!
Čikita a Lju

ColActIv8
Rád bych se s vámi podělil o dojmy z cyklopoutě ColActiv8,
která vyvrcholila setkáním na Velehradě.
"Tak zpívat jako déšť a tančit jako on..." znělo mi v duchu, když jsem v neděli 13.7.
seděl doma u okna. Venku pršelo, jen se lilo. "No to bude výlet", pomyslel jsem si.
Čekala nás cyklopouť
ColActiv8.
Okolo
čtyřiceti
lidí,
z
frýdeckého
a
místeckého děkanátu
mělo na kole prožít
čtyři dny a v těch
dojet na Velehradské
setkání, Activ8. Vzdát
to, nevzdát to, honilo se
mi ten večer hlavou.
Jet v takovém dešti je
přece jen šílenost,
člověk
ujede
pár
kilometrů a mokrý jak
myš jet dál?? Ani
náhodou. Vzpomněl
jsem si na jeden úryvek
z bible, kdy Ježíš říká
svým učedníkům, že o
cokoliv budou prosit
jeho nebeského otce v
jeho jménu, dostanou
to. Tak jsem si pomyslel
v krátké prosbě, "ať přestane pršet" a plný naděje vyhlédl ještě jednou ven. Pršelo dál:-D
Ale ráno moudřejší večera, znáte to. A tak jsme s bráchou i přes námitky "hlavy rodiny"
pokračovali v balení a přípravách na cestu.
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Když jsem se v pondělí probudil, ze všeho nejdříve jsem běžel k oknu. Čekal jsem
krásnou modrou oblohu, zpívající ptáky a za oknem motýly. Ale místo modré oblohy
těžké mraky a šedá "deka" táhnoucí se do dálky, snad nikde nekončící. Ptákům asi taky
zrovna do zpěvu nebylo a motýly jsem raději rychle pustil z hlavy. Nicméně prudký déšť
vystřídalo slabé mrholení a tato situace byla posouzena znaleckým okem otce Angela
(o.Lukáš Engelmann, kaplan místecký, pozn.red.) jako "výletuvyhovující". Ještě dříve,
než jsme se opřeli do pedálů, nám Angel požehnal kola a v krátké adoraci jsme prosili za
ochranu během naší cesty. Velice se mi líbilo, že jsme nejeli jen tak na nějaký výlet, ale
na POUŤ. Každý jsme v duchu sami pro sebe zvolili úmysl, na který chceme tuto pouť
obětovat. Musím říct, že to bylo moc krásné a povzbuzující. Protože jsem si později ve
chvílích, kdy už nebylo tolik sil a každé další šlápnutí bralo více a více energie tento
úmysl připomenul a opět se jelo o něco lépe.
Tak jsme tedy vyrazili. Cílem byly asi sedmdesát kilometrů vzdálené Rajnochovice
Cestou se nám nevyhnuly kolize a to ani takovým svatým lidem, jako je o. Jan z farnosti
Dobratice. Ale i přes šrámy na těle odvážně sedl na kolo a šlapal dál. Cesta vedla přes
města, vesnice, ale i přes hory a lesy. Musím říct, že ubíhala, určitě také proto, že jsem
na tu vzdálenost nějak nemyslel a vždycky si s někým povídal. To se mi také moc líbilo.
Nikdy jsem nejel sám, ve
smyslu, že bych
byl jen já a kolo,
samotáři
uprostřed davu. Často
jsem jel s někým
ve dvojici a nejrůznější
témata pomáhala
nemyslet na únavu.
A tak jsem měl
také možnost poznávat
nové lidi. Měl
jsem dlouho pocit, že
frýdecký
a místecký děkanát jsou
takovými tichými
soupeři. To víte, jedno
město
a
dva
děkanáty. Ale ColActiv8
nás
dával
dohromady,
posiloval
kamarádství,
nebo dával vzniknout novým. Už se nejelo jako Frýdek a Místek, ale jako jedna velká
banda, která je v tom společně a táhne za jeden provaz.
Když jsem spatřil na ceduli nápis Rajnochovice, málem jsem spadl z kola. Byl večer
a po mnoha kilometrech jsem cítil každý sval na těle. Po večeři nás čekala mše
při svíčkách. Přítmí kostela, prozářené jen malými plamínky se plnilo písněmi chval
za boží ochranu během dne. A věřím, že andělé strážní nad námi bděli také v době,
kdy jsme ve spánku čerpali nové síly.
Úterý bylo ve znamení Hostýna a Štípy, která byla cílem v tento den. Kupodivu se mi
i přes náročný předešlý den jelo příjemně a to také navzdory terénu, který dával zabrat
jak jezdcům, tak kolům. Na Hostýně jsme prožili mši svatou, pokrm to duchovní
a také oběd, pokrm to chutný. Cyklostezka nás pak vedla dál přes Hostýnské vrchy až do
Štípy. Poutní místo s klášterem a hodným knězem, který nám nejen nabídnul sprchu, ale
také domek s kulečníkem :-D Večer se odehrával v duchu již zmíněného kulečníku, hry
Bang a několika zpěváků, kteří se sešli v jednom dívčím stanu, aby do okolí vyluzovali
libé zvuky. Nakolik byly libé už musí posoudit okolí, já nemohu, protože jsem zpíval:-D
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Ve středu jsme po mši vyslechli poutavou přednášku o místním poutním chrámu
se "vzrušujícím" pohledem na ostatky jisté šlechtičny. Po sbalení a přípravách na cestu
jsme se rozdělili. Jedna polovina "poutníků" šla do zoo v Líšni a druhá jela
na koupaliště-štěrkovnu do Otrokovic. Společně jsme se sešli večer v Halenkovicích. Zde
nás čekala stará fara, ještě starší kostel a snad nejstarší paní domácí na českých farách.
Běda tomu, kdo by milou dámu oslovil jinak, než "teto". Na toho pak čekala ostrá výtka
a nebezpečí v podobě předmětu v rukách "tetičky". Když to byl ještě smeták, půl bídy.
Ale když smeták vyměnila za srp, každý se klidil z cesty. Zlí jazykové tvrdili, že v noci
bere kosu a černý hábit... (pokračování v příštím čísle Vagónku ☺ )
Filip

Pokud jsi byl/a na nějaké zajímavé akci nebo si prožil něco o čem by měli
vědět i ostatní(tábor, weekend, koncert, výlet, atd.), napiš nám o tom
„pár“ řádků na dcm@doo.cz a my to zveřejníme ve Vagónku = )

Do konce listopadu je možno si objednat na stránkách
www.activ8.cz 8GB DVD s filmem, fotkami, písničkami…z
activ8 a WYD v Sydney. Cena jednoho DVD je 150Kč + poštovné
a balné. Vyrobeno je omezený počet!
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Znáte?
Anima Iuventutis
Mnoho z vás již o „Animě“ jistě slyšelo, ne-li s ní přišlo přímo do styku. Třeba na
táborech nebo na různých akcích konaných pro děti a mládež. Nyní si „Animu“(název,
pod kterým ji většinou znáte) představme blíže…
Anima Iuventutis je občanským sdružením(o.s.), konkrétně sdružením pro práci
s dětmi a mládeží. Úzce spolupracuje s Diecézním centrem mládeže biskupství
ostravsko-opavského v Ostravě, a to zejména finančně při přípravě akcí určených
dětem a mládeži. Mezi ně patří např. kurzy pro animátory, pro ministranty Minifor,
škola partnerství, letní tábory, adrenalinovky, pro vedoucí dětských kolektivů
inspiromat her, Silvestr atd. „Hlava“ Animy sídlí na biskupství v Ostravě.
V rámci sdružení funguje pět poboček (Frýdek, Hlučín, Místek, Nový Jičín
a Opava), které pořádají vlastní akce na úrovni děkanátů (setkání, víkendovky, tábory)
a během roku koordinují pravidelné schůzky skupin dětí a mládeže (společenství, scholy,
schůzky ministrantů).
Členem sdružení se může stát kdokoliv – protože jsme však sdružením pro děti
a mládež, sháníme především členy ve věku do 26 let. Členský poplatek je stanoven
v minimální výši 40 Kč na rok. Tato výše je více než symbolická a umožňuje členství
všem, kteří tak chtějí vyjádřit podporu této činnosti. (V rámci možností je samozřejmě
možné přispět i částkou vyšší, případně i formou finančního daru.) Přispět můžete
osobně na DCM či pomocí složenky (k dispozici tamtéž) či převodem z účtu.
Číslo účtu je: 180406728. Kód banky je 0300 a variabilní symbol: pro členské
příspěvky je to evidenčí číslo, pro dary 105.
A proč se vlastně členem stát? Členové sdružení ANIMA IUVENTUTIS jsou na námi
pořádaných akcích zvýhodněni(např. za letní tábory platí o několik set Kč méně, levnější
vstupy na akce,…)!
Logo ANIMy
Autorkou je Mgr. Alena Rosová. Kříž uprostřed naznačuje, že se
jedná o křesťanskou organizaci pro mládež a nápis dole naznačuje
lodičku. Proto je kříž i jakýmsi stěžněm nebo ráhnem na plachtu.
Loďku potom popohání vítr – sám Všemohoucí.

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.
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Nástěnka
Svatost…pro lidi z ulice !?
My, kteří nežijeme v klášteře, ale žijeme běžným životem, věříme, že tato ulice, tento
svět, kam nás Bůh postavil, je pro nás místem naší svatosti. Věříme, že nám nic nutného
nechybí, protože kdyby nám něco nutného chybělo, Bůh by nám to jistě již dal.
(Madeleine Delbrélová)
Nemůžeme se stát svatými tím, že pokoušíme utéci z normálního světa. Žít duchovní
život znamená mít život... (Thomas Merton)

Všichni lidé jsou povoláni
Křesťanská svatost,
ke které jsou povoláni všichni,
se uskutečňuje různými způsoby,
které odpovídají různým podmínkám
a životnímu stavu každého jednotlivce.

Věčnou hodnotu všem činnostem dává láska
Tím, že Kristovi učedníci byli denně s Ježíšem, mohli se od něho učit žít a vnímat,
jak se chovat i v nejobyčejnějších situacích, ze kterých se skládá život každého z nás.
Především ale viděli, jak dokáže skloubit lásku k Otci s láskou k lidem, jak dokáže
skloubit to, co je tak složité: život modlitby a jakoukoliv práci. Jeho srdce bylo plné
lásky, a to jak k Otci, tak k lidem. A i když právě v tom je velký rozdíl mezi námi a jím,
je v tom světlo pro naši cestu...
Svatost a dokonalost člověka se totiž poměřuje především růstem lásky. Důležité je to,
co mě vede k růstu lásky. Láska dává hodnotu všem oblastem našeho života. Jestliže
věrně konáme to, co máme konat podle svého povolání a poslání, nemusíme přitom žít
s pocitem rozmrzelosti z možná „ne dost duchovního“ života. Láska totiž ruší jakékoliv
umělé napětí mezi posvátným a světským a dává věčnou hodnotu všem činnostem.
I těm, které se z lidského hlediska zdají přízemní, banální a bezvýznamné. ..
Každý se tak stává svatým tím,
když v lásce dělá to, co dělat má...

www.vira.cz
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Akce pro vás

A I. 3.-5.10. 2008
A II. 24.-26.10. 2008

17.-19.10. 2008
Stará Ves n/O.

Stará Ves n/O.

Své první setkání mají Ti, kteří
se chtějí dozvědět více o
prožívání vztahu mezi mužem a
ženou…

Svá úvodní setkání prožijí noví
animátoři, kteří se rozhodli
tento
kurz
absolvovat,
i animátoři, kteří 1rok již
absolvovali.

22.10. 2008

biskupství

POPELKA NAZARETSKÁ
Svůj recitační i herecký um nám předvede
zkušený herec Mgr. Kamil Koula, absolvent
JAMU v Brně…
Začínáme v 18h mší sv. v kapli biskupství po
níž následuje program v sále. Končíme do
21.30h. Přijít můžeš už v 17h do našeho
„baru“ dát si něco dobrého nebo si
popovídat a poslechnout příjemnou muziku.

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

Vagónek říjen 2008

☺ Napříč Austrálií skáče klokan, po
každých 100 metrech se zastaví, z jeho
vaku vykoukne tučňák a blinká.
V Antarktidě sedí ve skupině tučňáků
malý klokánek, občas kýchne a
zamumlá: "Že jsem jel na ten výměnný
pobyt..."
☺ "Prosím vás, stihnu vlak ve 14:30,
když půjdu přes vaše pole?" ptá se
turista. "Ano, a když potkáte mého
býka, tak stihnete i ten ve 14:00."
☺ Policie nedávno zatkla podvodníka
prodávajícího pilulky, které měly zajistit
zákazníkům věčné mládí. Při prohlídce
trestního rejstříku vyšlo najevo, že se
jedná o recidivistu, který byl za tentýž
přestupek trestán už v letech 1794,
1856 a 1928.
☺ Do zverimexu vrazi rozzuřený muž s
ledním medvědem na vodítku: "Kde je
ten
cebul?"
"Který?",
ptá
se
prodavačka. "Ten, co mi před rokem
prodával bílého králíka!"
☺ Jede blondýna autem a zastaví jí
policajt. "'Řidičský průkaz, slečno."
Blondýna hledá v kabelce, ale nechápe
co po ní policajt vlastně chce. "To je
takový to, kde máte fotku," dodává
policajt a blondýna z kabelky s úlevou
vytahuje zrcátko. Podává ho policajtovi
a ten zasalutuje. "Promiňte, já nevěděl,
že jste taky příslušník."

☺ Maly velbloudek se ptá maminky:
"Maminko, proč máme na zádech ty
dva hrby?" "Víš, synáčku, to když
jdeme s karavanou po pouští, tak v
nich máme zásobárnu vody." -"Aha. A
maminko, proč máme na očích takové
dlouhé řasy?" -"Víš, synáčku, to když
jdeme s karavanou po pouští, tak aby
nám písek nepadal do očí." -"Aha. A
maminko, proč máme na konci nohou
takové chlupaté chomáčky?" -"Víš,
synáčku, to když jdeme s karavanou po
pouští, tak aby se nám nohy nebořily
do písku." -"Aha. A maminko, není nám
to všechno tady v ZOO na „cebulku“?"
☺ "Víte, proč má letadlo vrtuli? Aby
chladila pilota." "No to je ale nesmyl."
"Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte,
jak se bude pilot potit!"
☺ Jednoho dne se dcerka ptá
maminky: "Mami, proč máš některé
vlasy bílé?" "To je z tvého zlobení.
Pokaždé,
když
provedeš
něco
špatného, zbělá mi jeden vlas." "A
mami, proč má babička bílou celou
hlavu???"
☺ Mladý adept právnického doktorátu
dostane u zkoušek otázku: „Co je to
podvod?“ „Podvod je, jestliže mne teď
necháte propadnout.“ „Jak to?“, ptá se
profesor. „Protože paragraf 265
trestního zákoníku zní: Kdo zneužije
nevědomosti něčí, aby jej poškodil,
dopustí se podvodu…“
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