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Požehnání, sílu… 
Víru, Naději a Lásku 

v novém roce!!! 
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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo    
Milí mladí, 
 
Nevím, jak se každému z vás podařilo 
prožít oslavu Vánoc či konec roku. Mě 
osobně moc pěkně, požehnaně. Člověk 
má různé plány, představy. Ty většinou 
nedojdou plného naplnění. Častokrát 
dojde ke zklamání. S celým týmem 
jsme zkusili metodu „jak to chci a jak to 
vidím“. Co to znamená? Na chvíli  
si sednout, říci si navzájem své 
představy, jak chci prožít dny,  
které jsou před nám. A ejhle, stálo  
to za to! 

V adventu jsme putovali  
po rodinách. Chvíle dobrého slova  
a horkého čaje se nesly v duchu 
prožívání života od mládí až  
po současnost. Jsou to chvíle vskutku 
nezapomenutelné! Každá rodina - jiný 
příběh. Dále mě velice příjemně 
překvapilo naše „týmacké“ setkání před 
Vánocemi. Nic extra. Na nešpory  
do kostela jsme jeli na lyžích.  
Po nešporách na nás čekalo překvapení 
ze Slovenska - tzv. „hrjatvo“ neboli,  
co Tě nezabije, to Tě posílí...prostě, náš 
Klemo připravil teplý „mírně 
alkoholický“ lektvar. Následovala 
večeře o šesti chodech v podání Davča. 
Společně jsme si zahráli hry, o které  
se postaraly naše děvčata, a obdarovali 
se dárečky. Závěr patřil Pánu a chválám 
všemi možnými písněmi. 
 Je důležité umět vytvořit 
krásnou atmosféru z jednoduchých 
obyčejných věcí. Častokrát ony 
obyčejné všednosti přehlížíme.  
Sv. Ignác říká: „Žij dobře, kde žiješ.“ 
Budeš-li lítat z jednoho místa na druhé, 
tak nebudeš moc dobře žít. Takhle  
ve mně doznívá atmosféra Božího 

obdarování - Vánoc 2008. Opravdu, 
nebyly jako v loni! Nové byly tím,  
jak jsem nově očekával Boha ve svém 
srdci, ve svém životě, na místě,  
kde sloužím a žiji. 
 A už jsme oběma nohama 
v novém roce. To, co přinese, ví  
jen dobrý Bůh. Maličká zkušenost,  
o které píši v předchozích odstavcích 
mi říká: „Žij dobře každý všední den  
a budeš spokojený.“ To vám ze srdce 
přeji! Každý den se s týmem modlíme 
za letní diecézní setkání mládeževe 
Zlatých Horách. Čeká nás společná 
příprava, načerpání Božích milostí.  
To se stane tehdy, pokud budeme věrní 
každému dni. Každý den v roce má 
dosti radostí i starostí. Nechme  
se překvapovat každým novým dnem. 
Pán nám každý den něco nového 
přichystá. Je potřeba umět očekávat  
a darovat sebe Bohu.  
 V lednu nás čeká  
3. Střediskový ples, na který Tě srdečně 
zvu. I my potřebujeme načerpat. 
S celým týmem  pojedeme na exercicie 
na Svatý Hostýn. Víkend na to nás 
čekají zástupci a příprava diecézka. 
Prosím tě o modlitbu za něj, za světlo 
Ducha svatého do života každého z nás. 
Na závěr měsíce vyráží autobus 
poutníků do Taizé. Místo, kde se vytváří 
důvěra, poznání cest k Bohu.  
 Ve všem žehnám každý den. 
Učme se žít v čase, který nám dobrý 
Pán dopřává. Těším se na setkání 
s vámi při různých příležitostech.  
 

V modlitbách na vás myslí  
a vše dobré vyprošuje  

o. Kamil 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
LEDEN 2009 

 
00001.1.1.1.00001111. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Zl 67  2. čtení: Gal 4,4-7  
                            Evangelium: Lk 2,16-21  
02.01. 2008  1. čtení: 1Jan 2,22-28  Žalm: Zl 98 Evangelium: Jan 1,19-28 
03.01. 2008 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Zl 98 Evangelium: Jan 1,29-34 
00004.4.4.4.00001111. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 Žalm: Zl 147 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18 
                            Evangelium: Jan 1,1-18 
05.01. 2008 1. čtení: 1Jan 3,11-21 Žalm: Zl 100 Evangelium: Jan 1,43-51 
00006.6.6.6.00001111. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Iz 60,1-6 Žalm: Zl 72 2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 
                             Evangelium: Mt 2,1-12 
07.01. 2008    1. čtení: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Zl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 
08.01. 2008 1. čtení: 1Jan 4,7-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mk 6,34-44 
09.01. 2008 1. čtení: 1Jan 4,11-18 Žalm:Zl 72 Evangelium: Mk 6,45-52 
10.01. 2008 1. čtení: 1Jan 4,19-5,4 Žalm: Zl 72 Evangelium: Lk 4,14-22a 
11111111....00001111. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Iz 55,1-11 Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6 2. čtení: 1Jan 5,1-9 
                            Evangelium: Mk 1,6b-11 
12.01. 2008 1. čtení: Zid 1,1-6 Žalm: Zl 97 Evangelium: Mk 1,14-20 
13.01. 2008 1. čtení: Zid 2,5-15 Žalm: Zl 8 Evangelium: Mk 1,21b-28 
14.01. 2008 1. čtení: Zid 2,14-18 Žalm: Zl 105 Evangelium: Mk 1,29-39 
15.01. 2008 1. čtení: Zid 3,7-14 Žalm: Zl 95 Evangelium: Mk 1,40-45 
16.01. 2008 1.čtení: Zid 4,1-5.11 Žalm:Zl 78 Evangelium: Mk 2,1-12 
17.01. 2008 1. čtení: Zid 4,12-16 Žalm: Zl 19 Evangelium: Mk 2,13-17 
18.18.18.18.00001111. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení:1Sam 3,3b-10.19 Žalm:Zl 40(39) 2.čtení:1Kor 6,13c-15a.17-20 
                            Evangelium: Jan 1,35-42 
19.01. 2008  1. čtení: Zid 5,1-10 Žalm: Zl 110 Evangelium: Mk 2,18-22 
20.01. 2008  1. čtení: Zid 6,10-20 Žalm: Zl 111 Evangelium: Mk 2,23-28 
21.01. 2008  1. čtení: Zid 7,1-3.15-17 Žalm: Zl 110 Evangelium: Mk 3,1-6                                                    
22.01. 2008  1. čtení: Zid 7,25-8,6 Žalm: Zl 40 Evangelium: Mk 3,7-12 
23.01. 2008  1. čtení: Zid 8,6-13 Žalm: Zl 85 Evangelium: Mk 3,13-19 
24.01. 2008 1. čtení: Zid 9,2-3.11-14 Žalm: Zl 47 Evangelium: Mk 3,20-21 
25.25.25.25.00001111. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Jon 3,1-5.10 Žalm: Zl 25(24) 2. čtení: 1Kor 7,29-31 
                            Evangelium: Mk 1,14-20 
26.01. 2008  1. čtení: Zid 9,15.24-28 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mk 3,22-30 
27.01. 2008 1. čtení: Zid 10,1-10 Žalm: Zl 40 Evangelium: Mk 3,31-35  
28.01. 2008  1. čtení: Zid 10,11-18 Žalm: Zalm 110 Evangelium: Mk 4,1-20 
29.01. 2008  1. čtení: Zid 10,19-25 Žalm: Zl 24 Evangelium: Mk 4,21-25 
30.01. 2008  1. čtení: Zid 10,32-39 Žalm: Zl 37 Evangelium: Mk 4,26-34 
31. 01. 2008 1. čtení: Zid 11,1-2.8-19 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mk 4,35-41 
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Svátky a slavnosti 
� 01.01.  Sl. Matky Boží P.Marie 
� 06.01. Slavnost Zjevení Páně 
 
 

� 18.01. P.Maria, Matka jednoty     
                    křesťanů 
� 25.01. Svátek obrácení sv. Pavla 
                     

 

Ze života Ze života Ze života Ze života V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P. 
No comment... 
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kce na Stkce na Stkce na Stkce na Střediskřediskřediskřediskuuuu 
Taneční víkend 28.11. – 30.11. 2008 
Letošní Taneční víkend se mi moc líbil, byl velice dobře 
zorganizován a s kvalitou tanečních mistrů jsem byl mile 
překvapen. Jediná věc, která mě trochu zklamala, byl fakt, 
že se tato akce kryla se Senzamezem a nebylo možné tyto 
akce spojit jako v minulých letech. Ale přesto bych se rád 
zúčastnil i dalšího Tanečního víkendu - pro mě už 4. 
Pokud by byla možnost navštěvovat takové taneční akce častěji, např. i přímo ve FM, 
určitě bych neváhal, neboť tanec je skrytý jazyk duše. 

Peťa z Frýdku 
 

Diecézko 2009Diecézko 2009Diecézko 2009Diecézko 2009    
Diecézní setkání mládeže 2009 – Zlaté Hory 4. - 8.8.  

Vše o diecézním setkání ve Zlatých horách naleznete na 
speciálně vytvořeném webu:  

http://dcm.doo.cz/diecezko09 
Připravujeme přihlášku, aktuality hledejte na zmíněném webu. 
Hledáme taky dobrovolníky pro přípravné skupinky  
i pro skupinky sloužící v průběhu setkání. 
 
    

AktuAktuAktuAktuáááálnělnělnělně    
TÉMATA SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE 
Svatý otec Benedikt XVI. před několika dny prostřednictvím svých orgánů vyhlásil 
témata následujících Světových dnů mládeže: 

+ Světový den mladých 2009 (1 Tim 4,10) 
„Máme naději v živém Bohu.“ 

+ Světový den mladých 2010 (Mk 10,17) 
„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ 

+ Světový den mladých 2011 - Madrid (srov. Kol 2,7) 
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ 

 
 

!!!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 
Naše slabost 
nám nemůže zabránit, 
abychom  byli  prospěšní! 
 
Apoštol Pavel na jednom místě píše o boji se svou nemocí. Býval by se jí rád zbavil. Byl 
přesvědčen, že jako zdravý by toho mohl pro Boha vykonat mnohem víc. 
A dostala se mu odpověď: „Stačí ti moje milost, protože síla  
se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Bůh totiž dokáže působit 
i prostřednictvím naší slabosti. Slabost nám nebrání, abychom byli pro Boha 
plně disponováni. Právě naopak, dokonce nám může pomoci, 
abychom nestavěli do středu sami sebe a více se otevřeli Bohu... 
Tato skutečnost nás osvobozuje od tlaku výkonu. 
Nemusíme se za každou cenu snažit odstranit všechna svá 
citlivá místa. Smíme stejně jako Pavel prosit Boha, aby 
nás osvobodil. Budeme-li ale i nadále trpět, neznamená to, že nás Bůh nevyslyšel. 
Můžeme tak být naopak více otevřeni pro jeho Ducha. 

 
Každému je dán  

zvláštní projev Ducha, 
abychom mohli být užiteční ... 

 
 

Nebojme se nechat se překvapovat 
 
Každý z nás se může snadno míjet s tím, co Bůh  v jeho životě  zamýšlí, pokud  
se nenechá vést  Duchem svatým. 
 
I Ježíšovi učedníci v mnohém Kristu nerozuměli, mnohdy 
nechápali to, co jim Kristus říkal a co po nich chtěl... Potřebovali 
jistě čas zrání, ale hlavně potřebovali světlo a moudrost Ducha 
svatého, kterého následně obdrželi. 
Sám Ježíš, ačkoliv byl Boží Syn, se nechával vést Duchem. 
V jeho moci působil, učil, modlil se a žil svůj každodenní život... 
Křesťanský život se proto dá uskutečnit pouze v Duchu  svatém, který 
člověka posvěcuje, oživuje, vede a posiluje. O Ducha svatého je tedy 
stále třeba prosit, učit se ho přijímat, dávat se mu k dispozici a nechat se 
jím vést ve všech oblastech svého života. Bůh nás totiž skrze svého Ducha může dovést 
k naplnění našeho života. Nebojme se jím nechat překvapovat!  On „vane, kam chce“! 
 
 

(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 I. 23.-25.1. 2009 

 

Stará Ves n/O. 
 
Třetí setkání prožijí „noví“ 
Animáto ři duchovní obnovou na 
poutním míst ě na Cvilín ě. 
Upozor ňujeme, že se nesetkáme 
jako vždy ve Staré Vsi, ale již  
na Cvilín ě! 

 
    

16.16.16.16.----17.117.117.117.1.... 2009 2009 2009 2009    

Stará Ves Stará Ves Stará Ves Stará Ves n/O.n/O.n/O.n/O.    
 
Plánování Diecézního setkání 
mládeže ve Zlatých Horách a spousta 
dalšího mají na programu Zástupci  
za děkanáty. Odbitím 19h v pátek  
se sejdou ke společnému stolu  
na Diecézním středisku mládeže  
ve Staré Vsi. Kaplani pro mládež  
se připojí v sobotu v 9h. 

 
21.1. 2009 

Biskupství Ostrava 
 

Zveme Tě třetí středu v novém roce na 
biskupství v Ostravě na VEČER PLNÝ HER. 
Začínáme klasicky v 18h mší sv., po ní bude 
program v prostorách biskupství. Přijít můžeš 
již v 17h dát si čaj, kávu nebo něco dobrého  
do našeho baru. Po mší sv. je možnost 
v kapli(popř. sakristii kaple) popovídat  
si s knězem nebo přistoupit ke sv. smíření. 
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☺ "Co ti dal manžel pod stromeček?" - 
"Norkový kožich!" - "A sedí?" - "Jo, oni 
tam měli schovanou průmyslovou 
kameru!" 
 
☺ Dva zaměstnanci se spolu baví. 
"Myslím, že si potřebuju odpočinout  
od práce," řekl muž. "Jak si myslíš,  
že to uděláš?" zeptala se blondýna. 
On,že jí to ukáže... a pověsil se za trám 
hlavou dolů. Přišel šéf, vidí 
zaměstnance visícího ze stropu a ptá 
se co dělá. "Jsem žárovka," odpověděl 
chlap. "Myslím, že potřebuješ volno," 
řekl šéf. Takže chlápek seskočil  
a odešel domů. Blondýna se zvedne  
a jde za ním. Šéf se ji zeptal, kam jde. 
Blondýna odpoví: "Taky domů - nebudu 
přece pracovat potmě." 
 
☺ Inzerát: Vyměním sekundové lepidlo 
za třísekundové. Zn. NESTÍHÁM 
LEPIT!  
 Taková normální zácpa =) 

 
 
 

 
☺ Chytá známý lovec lvů v savaně. 
Když tu zahlédne lva. Namíří... ...a lev 
povídá: "Nestřílej mne, prosím." Lovec 
se zadiví, že lev mluví, ale míří dál. Lev 
znovu povídá: "Nestřílej mne, já 
nejsem obyčejný lev." Lovec se znovu 
podiví. "A co jsi teda za lva?" "Já jsem 
Lev Nikolajevič Tolstoj.“ 
 
☺ Chlapík tlačí na záchodě jak najatý. 
Jde okolo uklízečka a zdá se ji, že se 
zbytečně svítí, tak zhasne. V tom se 
spustí hrozný pláč…tak znovu rozsvítí. 
"A pročpak tak brečíte?" "Tfuj, to byl 
sprostý fór! Už jsem si myslel, že mi 
vypadly oči!" 
 
☺ Na Marsu přistáli kosmonauti  
a prochází se pustou a hornatou 
krajinou. Náhle spatří ve skalách 
nějakou postavu. Přijdou k ní blíž  
a k svému úžasu zjistí, že je  
to Vietnamec. "Jak jste se sem dostal?" 
ptají se udiveně. "Vypouštěli jsme  
do kosmu svoji první raketu," vysvětluje 
Vietnamec, "dvacet tisíc nás 
natahovalo ten prak a na povel start 
jsem se zapomněl pustit..." 
 
☺ V přeplněné tramvaji si jeden  
z cestujících vytáhne skleněné oko  
a začne si ho vyhazovat nad hlavu. 
Vedle stojící muž se ho ptá: "Co  
to děláte prosím Vás?" "Ale dívám  
se dozadu, jestli tam není volné místo."              

 


