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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo    
Drazí mladí! 

 
Radujte se z Božího láskyplného plánu 
 
Jeden z nejúžasnějších aspektů 
starozákonních knih bible je způsob, 
jak Bůh skrze proroka zjevuje sebe  
a svoje plány národu. Čteme o různých 
událostech, tématech. Jedno téma  
se stále vynořuje: „Boží touha 
zachránit lid skrze Ježíše Krista – 
Mesiáše.“ Uvažujme o tom: Proroci 
hovoří o zrození z panny, ale nevěděli o 
Marii. Vyprávěli o předchůdci, ale 
nevěděli o Janu Křtiteli. Hovořili o 
touze obrátit lid, aby „se skvěl jako 
drahokam v koruně“, avšak nevěděli, 
že se to stane skrze ukřižovaného tesaře 
– Ježíše z Nazareta. Ve všech 
proroctvích zaznívá jeden refrén: 
„Radujte se! Radujte se, protože Bůh 
přichází, aby vás zachránil a byl s vámi 
navěky.“ Advent je dobou spočinutí, 
ubrání rychlosti, nabádá zamyslet se, 
kam směřuji, podle čeho žiji. Když moc 
spěcháme, jsme lidmi úkolů. Tím  
se z nás vytrácí touha po nových 
věcech, po novém překvapení, ztrácí  
se očekávání. Osobně mám advent 
strašně rád. Ráno přivstat, ponořit  
se do mrznoucí přírody,  jít na roráty, 
nechat světlo adventního věnce 
prozařovat tmu apod. Není od věci 
trošku jinak si poskládat den, něco  
si přečíst, být u Kristových nohou, 
posedět u adventních svící a přemýšlet, 
bavit se o otázkách života, otázkách 
Božích. Každá taková investice vede 
k novým pohledům, k nové odvaze jít 
dál, k novému naplnění radosti života.  
Vánoce jsou nejradostnějším obdobím 
v roce. Je to čas děkování Bohu 
za všechna dobra. Je to také čas 
pohlédnout skrze proroky na Boha. 
Zahledět se na prostou ženu Marii, 

která upřednostnila Boží vůli před tou 
svou. Vánoce jsou také časem nové 
naděje, prosby Boha, aby mně osobně 
daroval nové důvody radosti života, 
nové rozhodnutí, nové postoje 
správného lidského jednání. Proroci, 
Marie, pastýři, všichni, kdo měli srdce 
otevřené, se radovali z narození Syna 
Božího, který přinesl radost, záchranu, 
nové světlo.  
     Rád bych vám přál nalézt toto světlo, 
záchranu, opravdovou radost ve vašich 
rodinách, škole, práci, vztazích. Už mě 
za pár let dobře poznáte. Rád 
se s vámi osobně setkám. Budu sdílet 
radosti i bolesti vašeho života. Srdečně 
také zvu absolventy animátorského 
kurzu na víkend 5.-7.12. na Středisko. 
Týden na to - 12.-14.12. je pro vás 
připravena Adventní duchovní obnova. 
Neváhej si najít čas pro Boha  
a pro sebe. Takovýto „ztracený“ čas  
je nejlepší pro tvůj růst ve víře,  
pro nové světlo do Tvého života. Čeká 
nás také poslední Večer mladých – 
středa 17.12. na BOO – se 
svými písněmi vystoupí skupina 
Svítání. Ten, kdo má rád noční 
modlitbu, noční vytrvalost u Pána,  
je pro něj připraveno Adventní noční 
bdění 19.-20.12. na Středisku mládeže  
ve Staré Vsi n/O. Za obzorem - 10.1. 
2009 bude nachystán již skoro tradiční 
Ples střediska, již potřetí.  Jak už víte, 
dá-li Pán, v příštím roce pro vás 
chceme připravit vícedenní Diecézní 
setkání mládeže ve Zlatých Horách. 
Prosím o modlitbu, kterou jsi můžeš 
stáhnout na stránkách 
dcm.doo.cz/diecezko09 – to jsou také 
oficiální stránky tohoto setkání. Bude 
tam také viset přihláška, podrobnosti 
pro přípravný tým, atd. Už dost 
informací, přejí hlavně krásná setkání. 
Ať nejsou advent a vánoce 2008 svátky 
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uspěchané, unavené pečením cukroví, 
nákupy apod., ale ať jsou svátky radosti 
z Boží záchrany a Boží přízně! 

K tomu žehná a vše dobré vyprošuje  
o. Kamil 

 

Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
PROSINEC 2008 

01.12. 2008  1. čtení: Iz 2,1-5 Žalm: Zl 122  Evangelium: Mt 8,5-11  
02.12. 2008  1. čtení: Iz 11,1-10  Žalm: Zl 72 Evangelium: Lk 10,21-24 
03.12. 2008 1. čtení: Iz 25,6-10a Žalm: Zl 23 Evangelium: Mt 15,29-37 
04.12. 2008 1. čtení: Iz 26,1-6 Žalm: Zl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27 
05.12. 2008 1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Zl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
06.12. 2008 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 Žalm:Zl 147 Evangelium:Mt 9,35-10,1.5-8 
00007.7.7.7.12121212. 2008. 2008. 2008. 2008    1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 Žalm: Zl 85 2. čtení: 2Petr 3,8-14 
                             Evangelium: Mk 1,1-8 
08.1208.1208.1208.12. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Zl 98(97) 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12  
                            Evangelium: Lk 1,26-38 
09.12. 2008 1. čtení: Iz 40,1-11 Žalm:Zl 96 Evangelium: Mt 18,12-14 
10.12. 2008 1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
11.12. 2008 1. čtení: Iz 41,13-20 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mt 11,11-15 
12.12. 2008 1. čtení: Iz 48,17-19 Žalm: Zl 1 Evangelium: Mt 11,16-19 
13.12. 2008 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 17,10-13 
14.1214.1214.1214.12. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11 Žalm: Lk 1,46-48a.48b-50.53-54  
                             2. čtení: 1Sol 5,16-24 Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 
15.12. 2008 1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 21,23-27 
16.12. 2008 1.čtení: Sof 3,1-2.9-13 Žalm:Zl 34 Evangelium: Mt 21,28-32 
17.12. 2008 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mt 1,1-17 
18.12. 2008  1. čtení: Jer 23,5-8 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mt 1,18-2 
19.12. 2008  1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Zl 71 Evangelium: Lk 1,5-25 
20.12. 2008  1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 1,26-38 
21.1221.1221.1221.12. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 Žalm: Zl 89 2. čtení:Rim 16,25-27  
                            Evangelium: Lk 1,26-38                                                     
22.12. 2008  1. čtení: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Mt 25,31-46 
23.12. 2008  1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Zl 25 Evangelium: Lk 1,57-66 
24.12. 2008 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Zl 89 Evangelium: Lk 1,67-79 
25.1225.1225.1225.12. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Zl 96 2. čtení: Tit 2,11-14 
                            Evangelium: Lk 2,1-14 
26.1226.1226.1226.12. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Zl 31(30) Evangelium: Mt 10,17-22 
27.12. 2008 1. čtení: 1Jan 1,1-4 Žalm: Zl 97(96) Evangelium: Jan 20,2-8  
28.1228.1228.1228.12. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3 Žalm: Zalm 105 2. čtení: Zid 11,8.11-12.17-19 
                            Evangelium: Lk 2,22-40 
29.12. 2008  1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,22-35 
30.12. 2008  1. čtení: 1Jan 2,12-17 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,36-40 
31. 12. 2008 1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Zl 96 Evangelium: Jan 1,1-18 
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Svátky a slavnosti 
� 08.12. Sl. P.Marie počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu 
 
 

� 24.12. Štědrý den 
� 25.12. Slavnost narození Páně 
 
                     

Ze života Ze života Ze života Ze života V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P. 
Vzkaz týmáků... 
Na co všichni pořád čekáme? Kdy už to přijde? Máte v sobě takovou malou škvírku, 
která se tu a tam připomene? My na faře ve Vsi ji máme. Tato propast někde uvnitř  
se čas od času probudí a dá o sobě vědět. Pokaždé to má trochu jiné projevy. Smutná 
nálada, melancholie... Většinou se to projeví tím, že z nějakého hudebního přehrávače  
se line značně ponurá píseň a volume je na maximu. Snažíme se hlasitým projevem 
daného interpreta přeřvat ticho a prázdno uvnitř. Bližší specifikace tohoto problému  
je asi touha, aniž bychom věděli po čem, a absolutní blízkost někoho druhého. Jednu 
dobu jsem měla pocit, že tuto potřebu docela dobře naplňuje naše číča, ale nebylo tomu 
tak. Kočka je tvor značně sobecký a lidi a jejich ledničky využívá k tomu, aby se nažrala, 
když má zrovna hlad, a aby se nechala od někoho pohladit, když má zrovna náladu. 
Jinak si všímám, že pro naši kočku jsou lidé docela nadbyteční tvorové, kteří jenom 
zpříjemňují čas mezi lovením myší a lenivým odpočíváním kdesi na teplém místečku. 
Dobrá, takže kočka náš problém neřeší trvale, pouze dočasně. Tklivé písně naše úzkosti 
prohlubují, tudíž ani tudy cesta nevede. Tak co to jen může být, 
„ta velká dlouho očekávaná věc“? Jestliže má přijít něco velkého, 
něco dlouho očekávaného, jestliže  se nechceme spokojit 
s dočasnými náhražkami, tak je třeba se dobře připravit, aby to 
„něco“ mělo kam přijít, aby se cítilo v novém prostředí dobře, aby 
nám mohlo přinášet potěšení, abychom z něj čerpali pokoj a 
radost. Nevím, co přijde, ale vím, že to bude radostné, že to naplní naše 
touhy a vím taky, že se na to musíme připravit. Teď je ten nejlepší čas uklidit v sobě jako 
v pokojíčku a nachystat ve svém srdci malou postýlku, protože to dítě se už brzy narodí  
a my přece nechceme, aby se opakovala historie. Nechceme, aby se to dítě narodilo  
do studené skály, do studené skalní jeskyně, jakou naše srdce může někdy být. Proč  
to říkám, proč píšu takové věci do rubriky, ve které byste čekali něco vtipného, něco 
radostného? Čekali jste určitě nějakou perličku ze života týmu? Ale to je právě ono. Tím 
teď náš tým žije. Očekáváme něco velkého, chystáme pokojíčky a postýlky.  Možná až se 
na Vánoce to dítě narodí do našeho srdce, tak jej nepoznáme, ale bude tam a bude růst. 
Jednou vyroste a dá o sobě vědět. A to že není radostné? To je radost sama,  
to je radostná zvěst! 

Leňa 
 

Akce na StAkce na StAkce na StAkce na Střediskřediskřediskřediskuuuu 
Tvořivý víkend 31.10.-2.11. 2008 
Bylo, nebylo, na Středisku se tvořilo… 
… a to rovnou celý víkend. Každý, kdo přijel na přelomu října a listopadu do Staré Vsi,  
se mohl zapojit do různorodé tvůrčí činnosti. 
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     V pátek nás Rézi po společné večeři a seznamovacích aktivitkách vedených Kasiou 
uvedla do světa korálků, nýtků a háčků a ukázala nám, jak jednoduše a levně vyrobit 
náušnice, náramky či náhrdelníky. Chce to jen správné kleštičky a trošku zručnosti 
 a už večer jsme se mohli ozdobit vlastnoručně vyrobenými šperky. A že se povedly!☺ 
Naše páteční tvoření jsem zakončili modlitbou růžence, který jsme částečně také 
dotvořili. A to svými prosbami a díky, které jsme psali na barevná papírová kolečka.  
Ty jsme pak uložili pod svíčky, které jsme s každou vloženou prosbou či díkem zapálili. 
Za svitu svíček jsme v posledním říjnovém dni vzdali hold Panně Marii a poděkovali  
za uplynulý den. 
     Sobotu jsme zahájili mší svatou, při které jsme oslavili všechny svaté. Po snídani 
se nás ujala Maruška, která se nám věnovala celý den. V dopoledním bloku jsme měli 
na výběr z těchto možností: malování barvičkami na sklo, zdobení svíček včelím voskem 
a voskovými barvičkami nebo ubrouskovou techniku – lepení vystřižených ubrousků 
na květináče. Kdo byl šikovný, stihl si vyzkoušet všechno. Před obědem jsme ještě 
dokončovali to, co jsme nezvládli dodělat nebo jsme si mohli zkusit zabalit a ozdobit 
dárečky a naučit se tak novým způsobům balení dárků. Někteří z nás se po chvíli 
odebrali do kuchyně, kde jsme se učili péct dort. Po obědě a odpolední siestě jsme 
pokračovali v pečení dortu a též věnečků, ostatní mezitím připravovali modlitbu  
na zítřejší ráno. Jejich úkolem bylo nejen celou modlitbu vymyslet, ale jednotlivé díky  
a prosby také nakreslit. A tak jsem tvořili – někteří obrázky k modlitbě, jiní krémy  
a polevy na dort a na věnečky a další marcipánové 
figurky. Po svačince jsme se pustili do batikování a 
dalšího zkrášlování triček, např. kreslením obrázků 
fixy či pastelkami na textil. Večer nás čekala ještě 
výroba smutečních vazeb z jehličí a sušených 
přírodnin. Svá umělecká díla jsme odnesli na 
hřbitov a společně s rozsvícenou svíčkou jsem je 
umístili na prázdné hroby. Modlitbou za zemřelé 
jsme ukončili dlouhý, pro některé možná náročný, 
ale moc pěkný den. 
     „Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou…“ Takto nás budil zpěv písničky do nového 
dne, dne Páně. S menším či větším nadšením jsme vyskákali z kupéček a po ranní očistě 
těla jsme se přemístili ke kříži osvěžit svou duši včera společně vytvořenou modlitbou. 
Po nasycení našich žaludků a nezbytném úklidu fary jsme se nasytili slovy o. Kamila 
o darech, které má každý z nás od Pána, a o jejich rozvíjení. Povzbuzeni podnětnými 
myšlenkami jsme se odebrali do kostela ke slavení mše svaté. Nejen při ní, ale taky  
při cestě na hřbitov, jsme společně s celou farností vzpomínali v modlitbách na naše 
věrné zemřelé. Po pobožnosti na hřbitově jsme se přesunuli na faru, kde na nás čekal 
výborný oběd. Za ten, i za všechna další jídla, patří velké dík Leni, která se i přes nelásku 
ke kuchyni zhostila vaření na jedničku. Chtěla bych moc poděkovat také Kasi  
za organizaci celého víkendu, otcům Kamilovi a Klemovi za duchovní podporu a Rézi  
a Marušce za čas, který nám věnovaly a za vše, co nás naučily vyrábět. Do svých domovů 
jsme odjížděli načerpáni novými nápady a inspiracemi a s hromadou vlastnoručně 
zhotovených výrobků, které mohou posloužit třeba jako dárečky našim blízkým 
k blížícím se Vánocům.  
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Věřím, že Tvořivý víkend, letos premiérový, nebyl zároveň i posledním a už teď se těším 
na další a doporučuji všem. Pokud si snad myslíš, že nejsi kreativní, tak přijeď  
a přesvědč se o opaku. Tvořit může každý☺ Holky, nenechte se zahanbit, zvládli  
to i kluci!☺ 

Liduš 
 
 

Animátoři I. 7.-9.11. 2008 
Drazí farníci, 
Ráda bych vám objasnila, proč se ještě necelé dva školní roky zhruba jednou za měsíc 
bude ozývat nedefinovatelný hluk, kostel bude otevřen až do nočních hodin a přední 
lavice o mších se zaplní neznámými tvářemi. Právě v těch časech vás navštěvují a ještě 
navštíví Animátoři I.. Snažíme se společně s týmáky v čele s otcem Kamilem ze sebe 
vypěstovat aktivní, rozumné mladé lidi, kteří přispějí k rozvoji svých farností,  
a to především formou vytváření nových společenství. Mnozí z nás hledají pamětihodné 
zážitky, nové přátele, bezesporu nám kurz Animátorů přináší i prohloubení vztahu 
s Bohem a víry. 
     Náš zatím poslední společný víkend 
proběhl 7.-9. listopadu. Zajímalo nás téma 
sebepřijetí. Nevěřili byste, jak je 
obohacující vytvořit si vlastní čáru života. Ta 
naše byla zatím skromnější délky, než 
by jistě byla čára života mnohých z vás, ale i 
tak nás vzpomínky přiměly novým 
způsobem se nad sebou zamyslet.  
   Sobotní dopoledne proběhlo ve znamení 
přednášky (prosím doplnit jméno, 
nepamatuji si jej - děkuji moc ☺ ), psycholožky ženské věznice. Ne, nebojte se, naše 
skupina není plná delikventů. Odbornice na lidskou psychiku nám vyprávěla o výchově  
a jejím působení na vyvíjejícího se človíčka a taky o dalších faktorech, které zvenku i 
zevnitř utvářejí osobnost každého člověka. 
     Zážitková odpolední hra Po stopách Saula, nás donutila spolupracovat ve menších 
skupinkách. Vystartovali jsme od hlavní brány Říma a přes další provincie,  které 
vyžadovali více či méně projevů víry, síly  a důvtipu, jsme se zase v plném počtu  do naší 
domovské fary vrátili. Ze zajímavých disciplín bych ráda připomněla válení pneumatiky 
o průměru 1,5metru a váhy, která se v závěru trasy zvedla alespoň na tři tuny, David nám 
zprostředkoval průjezd nad ,,roklí“ na kladce a otec Klement se vžil do záchranáře 
v lanovém centru, které se rozprostíralo nad rameny místního lesního potoka. Zdárně 
jsme jej překonali jen za újmy jedněch promočených bot. Po bujarém dni jsme se ztišili 
při komorní mši a v modlitbě u hořícího keře. Za sebe mohu říci, že to byl první keř, 
který jsem v kostele, a ještě ke všemu u oltáře, viděla. Ohromil mě, celá atmosféra večera 
byla příjemná. Nedělní mši jsme společně s vámi prožili jak se patří a po obědě jsme  
se rozešli, ale spíše rozjeli do svých domovů. Těšíme se na setkání zas! 

 
S mnoha pozdravy za Animátory ,,jedničky“ 

   Jana Tomalová 
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DDDDiecézko 2009iecézko 2009iecézko 2009iecézko 2009    
Diecézní setkání mládeže 2009 – Zlaté Hory 

A je to tady!!! Jak již mnoho z vás ví, diecézní setkání v příštím 
roce se uskuteční v nádherném prostředí Jeseníků – 
v městečku Zlaté Hory, které se rozprostírá  pod známým 
poutním místem Maria Hilf. Přípravy jsou v plném proudu. 
Zajišťování prostor, jednání s ředitelkou ZŠ, se starostou a 
dalšími důležitými osobami jsou velice aktuální. Významným 
mezníkem v plánování je „stvoření“ loga setkání a jeho použití 
na samolepkách a kalendářcích, které naleznete i v tomto 

Vagónku nebo se obraťte na své zástupce za děkanáty a farnosti, popř. kaplany pro 
mládež. Samozřejmě je můžeš najít na DSM ve Staré Vsi nebo na DCM v Ostravě.  
     Přípravy a plánování jsou dosti náročné, proto vás moc prosíme o modlitbu za celé 
setkání, za lidi, kteří se starají o to, aby bylo pro vás setkání velmi obohacující a také 
finančně únosné.  Níže vám nabízíme „oficiální“ modlitbu za diecézko. Týmáci  
na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. se ji společně modlí každé poledne, 
můžete se připojit a vytvořit tak mocné vojsko přímluvců. Modlitba za diecézko 
(kartička) bude součástí příštího čísla Vagónku. 
 
 

Modlitba za Diecézní setkání 2009 
 

„Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli  
k němu.“ (Mk 3,13) 

 
Pane Ježíši, prosíme o požehnání pro diecézní setkání mládeže s Otcem biskupem. Zde 
nám nabízíš svou blízkost v křesťanském společenství i v našich srdcích. Na přímluvu 
Panny Marie žádáme pro sebe a všechny mladé lidi ostravsko-opavské diecéze ochranu  
a potřebné milosti k tomu, abychom se mohli nazývat Božími dětmi. 
 
Pod ochranu Tvou se utíkáme… 
 
Panno Maria, ochránkyně křesťanů – oroduj za nás! 
Panno Maria, ochránkyně počatého života – oroduj za nás! 
Panno Maria, Matko všech Božích dětí – oroduj za nás!             AMEN 
 

 
Upozorňujeme všechny členy občanského sdružení ANIMA 
IUVENTUTIS, že je potřeba do konce února 2009 uhradit členský 
příspěvek 40Kč na rok 2009. Stejně tak nabízíme možnost stát  
se členy našeho sdružení všem těm, kteří ještě nejsou. Z členství plynou 
výhody, zejména v nižších cenách za účast na akcích, víkendovkách 
a táborech pořádaných sdružením AI. 
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NástNástNástNástěnkaěnkaěnkaěnka 
Advent a Vánoce ve zmatku 
 

Bůh vstupuje do naší doby „po špičkách“  
 
Advent a Vánoce jsou dvě křesťanské události, které jsou dnes velmi často ponořeny  
do všeobecného zmatku konzumní společnosti. Vánoce jsou svátky, které se ocitají  
v největším riziku nepochopení. Vánoce vyjadřují to,  
že věčný Bůh vstupuje do naší „zlé“ doby, a vstupuje do ní 
jakoby „po špičkách“. Vstupuje v chudobě, pokoře a s pravou 
mocí, která náleží Bohu. Je to moc odzbrojující 
dobroty. Bůh je láska a je nekonečným darem, protože 
láska je dar. Jediné jednání, jehož je Bůh schopen, je dávat. Chudoba Betléma překládá 
tajemství Boha, který není vlastnický, ale který dává.   

(Angelo Comastri) 
 
 

V Adventu přibývá tmy 
Vzhůru, choďme v 

Hospodinově světle! (Iz 2,5) 
 
Přibývá tmy, den se zkracuje.  
Stmívá se stále dříve. Spousta lidí má 
pocit, že přibývá temnoty i v naší 
společnosti. A někdo prožívá temné 
období právě nyní i ve svém vlastním 
životě.  
 
V této tmě se každému z nás nabízí 
šance. Je tu světlo, které temnota 
nepohltí. Ježíš Kristus. On je světlem 
do problémů dnešní doby i do 
problémů tvého života.  
 
Můžeš pozvat Krista do svého života.  
On se stane tvým světlem, které svítí 
i uprostřed temných chvil na tvoji 
cestu, nebo aspoň na nejbližší krok.  
 

S ním po boku  
můžeš procházet i temnotou,  
ve které se možná právě nyní 
nacházíš.  

Už je toho nějak moc! 
Konec roku, advent, Vánoce... 
 
Konec adventu, konec roku... 
Mnohé se musí zařídit, dodělat, 
sjednat, dokončit, naplnit nebo splnit... 
Ze skříní a šuplíků na nás padají různí 
„kostlivci“ úkolů, které jsme tam někdy 
zavřeli a krásně na ně zapomněli.  
 
„Už je toho na mě moc!“  
Ke zhroucení někdy není daleko... 
Proč bychom se ale neměli zhroutit:  
do Boží náruče?! Kdo jiný totiž,  
než Bůh, má nadhled nade všemi věcmi 
- i nad těmi nezvládnutými?! A i nad 
těmi mými? 
 
  „Pane, přijď se svou mocí  

i do mého života,  
do mé kanceláře, domácnosti, 
vztahu... 
Přijď a ujmi se vlády!“  

 
 

(www.vira.cz) 
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AAAAkce pro váskce pro váskce pro váskce pro vás 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
A III.+IV. 5.-7.12. 2008 

 

Stará Ves n/O. 
 
V pořadí druhá setkání mají 
v listopadu na programu 
Animáto ři „jedni čky“ i „dvojky“. 
Jako vždy se setkáváme na fa ře 
ve Staré Vsi nad Ond řejnicí 
v pátek v 19h.  

    

19.19.19.19.----20.1220.1220.1220.12.... 2008 2008 2008 2008    

Stará Ves Stará Ves Stará Ves Stará Ves n/O.n/O.n/O.n/O.    
 
Hledáš klid a jistotu? Můžeš 
s námi očekávat příchod té 
Největší Jistoty---Ježíše. 
Přihlášku je možno poslat 
mailem: stara.ves@razdva.cz 
nebo volej: 558 669 413, popř. 
731 625 718. Těšíme se na Tebe! 
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29.12. 2008 - 1.1. 2009 

Stará Ves nad Ondřejnicí 
 

Chceš prožít konec starého a příchod 
nového roku ve společenství fajn nejen 
mladých lidiček? Vem sebou kamaráda 
a přijeď k nám na Středisko! 
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☺ Zkouší si děda v obchodě nové boty 
a když si je nazouvá nejvehementněji, 
uprdne se. "Omlouvám se, skutečně je 
mi to trapné." "To nic, dědo, až Vám 
řeknu, kolik stojí, tak se pokadíte☺." 
 
☺ Ptá se kudlanka nábožná jetele: 
"Jeteli, proč se nemodlíš?" "Nechci být 
spasen." 
 
☺ Holčička se ptá maminky: "Mami, jak 
vznikli lidé?" Matka odpovídá: "Bůh 
stvořil Adama a Evu, měli děti, a to byl 
začátek lidstva." Dva dny nato se 
holčička ptá otce na tu stejnou otázku: 
"Jak vznikli lidé?" Otec odpovídá: "Před 
mnoha lety se z opic postupně vyvinuli 
lidé a tak začalo lidstvo." Holčička je 
celá zmatená z odpovědí matky a otce 
a znova se vrátí k matce a říká:" Mami, 
ty jsi mi řekla že lidstvo vzniklo pomocí 
Boha který stvořil Adama a Evu, otec 
mi ale říkal že vzniklo z opic?" Matka 
holčičce odpoví: "No moje drahá, je to 
velmi jednoduché. Já jsem Ti vyprávěla 
jak vznikla rodina z mé strany..." 
 
☺ Přes zábradlí balkonu hotelu  
ve Smokovci vyprašuje Turek svůj 
modlitební kobereček. Jde kolem bača, 
chvíli pozoruje, a pak nahoru volá: 
"Nechce lietať Aladin, nechce"? 

 
 
 

 
☺ Přijde chlapík do salónu ke kartářce, 
ta mu capne ruku a začne věštit: "No, 
pane, Vás moc štěstí nečeká. Žena 
Vám nasadí parohy, čáru života ani 
nemůžu najít a ještě Vás  
na vrcholu Vašich sil zastřelí." "A neměl 
bych si nejdřív sundat ty jelenicové 
rukavice?" 
 
☺ Policajt přiběhne k telefonní budce, 
zvedne sluchátko a ptá se: "Kdo je 
nejchytřejší na světě?" "Tý, tý, tý, tý!" 
 
☺ Když jste nešťastní, osamělí nebo 
frustrovaní, vždycky si uvědomte,  
že jedno z nejkrásnějších světel  
ve vašem životě, je žárovka v lednici. 
 
☺ Reklama: „Maminko, jak to že máš 
tak hebké ruce?“ „Protože nádobí 
umývá tatínek!“ 
 
☺ Baví se dva známí: "Ahoj, jak žiješ?" 
"Nemůžu si stěžovat. Mám skvělou 
práci. Představ si, mám pod sebou 
přes 500 lidí!" "Hmmm, bledá závist,  
a co vlastně děláš?" "Sekám trávu  
na hřbitově." 
                                          husí Airbus

 


