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Úvodní slů
slůvko
Milí mladí křesťané,
Skončila nám doba vánoční. Zima věřím, že ještě ne. Měli jsme možnost
oslavit Boží dobrotu. Tu, která
se projevila po celé zemi a projevuje
se stále. Ve dne máme světlo, v noci
tmu. Boží světlo zářící z Božího
narození, z přítomnosti Ježíše Krista
mezi námi, nesvítí jen ve dne. Boží
světlo svítí stále. Ve dne i v noci,
v každém přítomném okamžiku. Základ
přijímání tohoto světla je ve křtu
svatém. Právě tímto svátkem končí
každý rok doba vánoční.
Vstoupili jsme do pokojného
mezidobí, do období mezi velikými
dobami. Čas mezi vánocemi a postní
dobou. Rád prožívám toto období.
Večery jsou ještě dlouhé, můžeme číst,
posedět s přáteli a čerpat sílu
do dalšího života. Ne nadarmo se říká:
„únor bílý, pole sílí.“ Podobně je
to i v našem životě. Pokud nebude silný
vnitřní člověk – jak píše sv. Pavel
ve svých listech – nebudeme silní lidé.
Zkušenost z duchovních cvičení
na Hostýně mě nově utvrdila v tom,
jak je důležité být v tichu s Pánem
společně na modlitbách. Měli jsme
společně s týmem možnost se denně
čtyři hodiny modlit. Mění to každého
z nás. Mění se pohled na život,
prosvětlují se temná místa. Společná
práce má lepší šťávu a zápal. Není
to lidská výkonnost, ale Boží síla
v každém z nás v každodenní praxi tzn.
nezapomínat na vytrvalou pravidelnou
modlitbu, ať je jakákoliv. Důležité, že je.
Zapotřebí je také život prosvětlovat
Božím slovem. Říká se tomu také, žít
evangelně, tzn. v mém denním jednání
se objevuje jednání Ježíšovo. Když
mluvím, tak mi na mysl automaticky
přicházejí příklady z evangelia.

Realita života, nebo-li život v terénu,
nám ukazuje na potřebu nového
pohledu. Jde právě o pohled na Ježíše
Krista. Počty věřících se nám trošku
v naší
zemi
snižují.
Vztahy,
komunikace,
jednoty…ochabují.
Je důležité nabídnout lidem prostor
naslouchání. Neodpovídat na to ihned
argumentací. Vše vnést do modlitby,
do světla evangelia a až potom vnášet
slova, jednání mezi druhé. Tak se z nás
stávají pravé Boží děti.
V lednu jsme společně prožili 3. Ples
Střediska ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Díky vám všem za požehnanou
atmosféru, možnosti setkání a nová
poznání. Kolik z vás hledá druhého
partnera? Otevřené srdce, pokorná
modlitba, trochu důvěry a odvahy
to zkusit přináší cíl. Dík patří všem
animátorům a zástupcům z děkanátů.
Právě vy přinášíte světlo Ježíše tam,
kde jste a sloužíte. Na společném
setkání zástupců jsme rozjeli přípravu
diecézního setkání ve Zlatých Horách.
Prosím vás všechny o společnou
modlitbu k Matce Boží o její přímluvu
a ochranu. Toto setkání není proto,
protože
musí
být.
Je
určeno
pro každého mladého člověka, který
chce poznat Ježíše, poznat společenství
mladé církve s Marii.
Co nás čeká? Kromě dalších plesů,
na které se nebojte chodit, vyrážíme
na Pouť důvěry do Taizé. Taizé je místo
modlitby, očištění, posily ze setkání
s Bohem ve společenství bratří. Letos
vyráží opět celý autobus a také ještě
osobní auta. Animátory čekají duchovní
obnovy, letos budou na Cvilíně.
Ke konci měsíce bude víkendovka –
Cetiletí…otevřeno pro všechny nad
dvacet let života. Nejde o seznamku, jde
o setkání s druhými mladými, setkání
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s Pánem, oživení víry a načerpání nové
síly do dalších let,
pro všechny, kteří nestihli animátorský
kurz. Závěr měsíce, to už jsme v době
postní, nás čeká Postní noční bdění
ve Staré Vsi.

Na začátku jsem psal o světle. Přeji
vám všem, ať je každý prožitek
všedního života prostupován tímto
světlem. K tomu ti žehná,
o. Kamil

Liturgický kalendář
kalendář
ÚNOR 2009
01.0
1.02. 2009
2009 1. čtení: Dt 18,15-20 Žalm: Zl 95(94) 2. čtení: 1Kor 7,32-35
Evangelium: Mk 1,21-28

02.0
2.02. 2009
2009 1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm: Zl 98 2. čtení: Zid 2,14-18
03.02. 2009
04.02. 2009
05.02. 2009
06.02. 2009
07.02. 2009
08.0
08.02. 2009
2009
09.02. 2009
10.02. 2009
11.02. 2009
12.02. 2009
13.02. 2009
14.02. 2009
15.0
15.02. 2009
2009
16.02. 2009
17.02. 2009
18.02. 2009
19.02. 2009
20.02. 2009
21.02. 2009
22.0
22.02. 2009
2009
23.02. 2009
24.02. 2009
25.0
25.02. 2009
2009
26.02. 2009
27.02. 2009
28.02. 2009

Evangelium: Lk 2,22-40
1. čtení: Zid 12,1-4 Žalm: Zl 22 Evangelium: Mk 5,21-43
1. čtení: Zid 12,4-7.11-15 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mk 6,1-6
1. čtení: Zid 12,18-19.21-24 Žalm: Zl 48 Evangelium: Mk 6,7-13
1. čtení: Zid 13,1-8 Žalm: Zl 27 Evangelium: Mk 6,14-29
1. čtení: Zid 13,15-17.20-21 Žalm: Zl 23 Evangelium: Mk 6,30-34
1. čtení: Job 7,1-4.6-7 Žalm: Zl 147(148) 2.čtení:1Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39
1. čtení: Gn 1,1-19 Žalm:Zl 104 Evangelium: Mk 6,53-56
1. čtení: Gn 1,20-2,4a Žalm: Zl 8 Evangelium: Mk 7,1-13
1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17 Žalm: Zl 104 Evangelium: Mk 7,14-23
1. čtení: Gn 2,18-25 Žalm: Zl 128 Evangelium: Mk 7,24-30
1. čtení: Gn 3,1-8 Žalm: Zl 32 Evangelium: Mk 7,31-37
1. čtení: Gn 3,9-24 Žalm: Zl 90 Evangelium: Mk 8,1-10
1. čtení: Lv 13,1-2.45-46 Žalm: Zl 32(31) 2.čtení: 1Kor 10,31-11,1
Evangelium: Mk 1,40-45
1.čtení: Gn 4,1-15.25 Žalm:Zl 50 Evangelium: Mk 8,11-13
1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10 Žalm: Zl 29 Evangelium: Mk 8,14-21
1. čtení: Gn 8,6-13.20-22 Žalm:Zl 116b Evangelium: Mk 8,22-26
1. čtení: Gn 9,1-13 Žalm: Zl 102 Evangelium: Mk 8,27-33
1. čtení: Gn 11,1-9 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mk 8,34-9,1
1. čtení: Zid 11,1-7 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mk 9,2-13
1. čtení: Iz 43,18-19.21-22.24b-25 Žalm: Zl 41 2. čtení: 2Kor 1,18-22
Evangelium: Mk 2,1-12
1. čtení: Sir 1,1-10 Žalm: Zl 93 Evangelium: Mk 9,14-29
1. čtení: Sir 2,1-13 Žalm: Zl 37 Evangelium: Mk 9,30-37
1. čtení: Jl 2,12-18 Žalm: Zl 51 2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 9,22-25
1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Zl 51 Evangelium: Mt 9,14-15
1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm: Zalm 86 Evangelium: Lk 5,27-32
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BŘEZEN 2009
01.03
01.03. 2009 1. čtení: Gn 9,8-15 Žalm: Zl 25(24) 2. čtení: 1Petr 3,18-22
Evangelium: Mk 1,12-15

02.03. 2009
03.03. 2009
04.03. 2009
05.03. 2009
06.03. 2009
07.03. 2009
08.03
08.03. 2009
09.03. 2009
10.03. 2009
11.03. 2009
12.03. 2009
13.03. 2009
14.03. 2009
15.03
15.03. 2009
16.03. 2009
17.03. 2009
18.03. 2009
19.03
19.03. 2009
20.03. 2009
21.03. 2009
22.03
22.03. 2009
23.03. 2009
24.03. 2009
25.03
25.03. 2009
26.03. 2009
27.03. 2009
28.03. 2009
29.03.
29.03. 2009
30.03. 2009
31.03. 2009

1. čtení: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Zl 19 Evangelium: Mt 25,31-46
1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 6,7-15
1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 11,29-32
1. čtení: Est 4,17 Žalm: Zl 138 Evangelium: Mt 7,7-12
1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Zl 130 Evangelium: Mt 5,20-26
1. čtení: Dt 26,16-19 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 5,43-48
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 Žalm: Zl 116 2.čtení: Rim 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10
1. čtení: Dan 9,4b-10 Žalm:Zl 79 Evangelium: Lk 6,36-38
1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Zl 50 Evangelium: Mt 23,1-12
1. čtení: Jer 18,18-20 Žalm: Zl 31 Evangelium: Mt 20,17-28
1. čtení: Jer 17,5-10 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 16,19-31
1. čtení:Gn 37,3-4.12-13.17-28 Žalm:Zl 105 Evangelium:Mt 21,33-46
1. čtení:Mich 7,14-15.18-20 Žalm:Zl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
1. čtení: Ex 20,1-17 Žalm: Zl 19(18) 2.čtení: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25
1.čtení: 2Kral 5,1-15a Žalm:Zl 42 Evangelium: Lk 4,24-30
1. čtení: Dan 3,25.34-43 Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 18,21-35
1. čtení: Dt 4,1.5-9 Žalm:147 Evangelium: Mt 5,17-19
1.čtení:2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm: Zl 89 2. čtení: Rim 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Zl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34
1. čtení: Oz 6,1-6 Žalm: Zl 51 Evangelium: Lk 18,9-14
1. čtení: 2Kron 36,14-16.19-23 Žalm: Zl 137 2. čtení: Ef 2,4-10
Evangelium: Jan 3,14-21
1. čtení: Iz 65,17-21 Žalm: Zl 30 Evangelium: Jan 4,43-54
1. čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm: Zl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16
1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Zl 40(39) 2. čtení: Zid 10,4-10
Evangelium: Lk 1,26-38
1. čtení: Ex 32,7-14 Žalm: Zl 106 Evangelium: Jan 5,31-47
1. čtení: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Zalm 7 Evangelium: Jan 7,40-53
1. čtení: Jer 31,31-34 Žalm: Zl 51(50) 2. čtení: Zid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20-33
1. čtení:Dan 13,1-9.15-30.33-62 Žalm:Zl 23 Evangelium:Jan 8,1-11
1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Zl 102 Evangelium: Jan 8,21-30

Svátky a slavnosti



02.02. Svátek uvedení Páně
do chrámu
11.02. Panna Maria Lourdská





22.02. Svátek Stolce sv. Petra
19.03. Slavnost sv. Josefa
25.3. Slavn. Zvěstování Páně
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Ze života V.I.P.
III. střediskový ples je za námi. Proběhl 10. ledna ve škole ve Staré Vsi. Jistě se ptáte, jak
probíhal, jak dopadl, nějaké žhavé drby či společenské trapasy? Jen proto je v tomto
plátku tato rubrika. Tedy – ples proběhl a zřejmě bude i příští rok. Nezklamal a navazuje
na dlouholetou tradici (tříletou). Moderátorská dvojice byla neotřelá, nová, zpočátku
trochu nervózní, ale celkový dojem výborný. Obzvláště barevné sladění Marcela a
Moniky v červené působil vskutku novátorsky.
Úvod plesu patřil, jako na každé jiné podobné
akci, předtančení – profi tanečníci se pochlubí
svým umem a celá akce tak dostává jistý glanc.
Avšak letos pořadatelé zřejmě nehleděli na
kvalitu tanečních mistrů, ale hledali levnou
variantu – což bylo bohužel znát. I kostýmy
některých tanečníků nepatřily mezi slušivé.
Slavnostní předtančení obvykle využívá
složitějších a efektnějších tanců, letos sáhli
pořadatelé po sice osvědčeném avšak trochu
jednotvárném valčíku. Naštěstí pro diváky
skončilo předtančení předčasně, pádem jedné „umělkyně“. Říkám naštěstí, protože
kdyby pokračovali se svým „tancem“ dále, jistě by to všechny přítomné uvedlo do
trapných rozpaků. Avšak toto společenské faux-pau bylo vynahrazeno bohatou
tombolou, které vévodily tři velice zajímavé ceny – pytel pšenice, pytel brambor a králík.
Zřejmě zlatým hřebem byla módní přehlídka,
jež uváděl náš oblíbený konferenciér Petr
„Kefas“
Hrtús.
Předváděné
modely
i
předvádějící modelové patřily na absolutní
špičku toho, co je dnes k vidění na světových
molech. Jistý odborník z Milána, jež si nepřál
být jmenován, tvrdí: „Jedná se o žalostné
opomenutí konfederace modních návrhářů, že
neupozornila na tuto akci předem. Vždyť
nikdo z odborníků nepřijel a my můžeme jen
litovat, že jsme to neviděli. Vždyť „vesnický
model hocha v selském“, který předváděl
dosud neznámý manekýn, prý přímo ze Staré Vsi, je už nyní kultovní pojem na
módním nebi.“
A já se přidávám, všem kdo nebyli na této jedinečné akci vzkazuji: „Přijeďte příště,
nejsme sice PLES V OPEŘE, bude u nás méně místa než jinde, ale zase je tu veselo, milo
a všechny nás bude spojovat Pán Ježíš.“
Leň(k)a
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Akce na Středisk
Středisku
ředisku
Silvestr ve Vsi
Jak jsem se dostala na silvestrovské setkání do Staré Vsi?! Se svým klukem Honzou
jsme dlouho přemýšleli nad tím, kam vyrazit a jak oslavit starý rok a příchod nového.
Určitě jsme silvestr
nechtěli
prosedět
doma
u
televize
s prskavkou v ruce a
čekat než v televizi zazní
na
Staroměstském
náměstí v Praze orloj a
nastane rok 2009.
Chtělo to opravdu něco
originálního, a tak
jsme
za
pomoci
internetových stránek
narazili na Starou Ves.
Toto středisko pro
mládež je poměrně
známé a z vyprávění
mých kamarádů velmi
dobré. A tudíž naše
rozhodnutí
bylo
takové, že poslední 4
dny ve starém roce
strávíme právě tam se spoustou mladých a věřících lidí. Toto pozvání přijal také Honzův
kamarád Šimon. Oba tito kluci pocházejí z brněnské diecéze, a tak jsem si říkala, že
nebude marné, když navštíví středisko pro mládež v našem kraji a poznají tak nové
přátelé. Nastal pondělní večer a my jsme se ocitli na nádraží v Jistebníku, kam pro nás
přijel otec Kamil, kterého jsem vůbec neznala. Chování otce Kamila mě příjemně
překvapilo. Už dlouho jsem se nesetkala s člověkem plným humoru, radosti a
optimismu.
Při vstupu do fary nás přivítali další členové, kteří se tohoto setkání, také zúčastnili.
Ze
všech
vyzařovala
obrovská radost a
to působilo velmi dobře.
Celkový pobyt byl
výborně zorganizovaný a to
díky
týmákům,
kteří se na přípravě této akce
podíleli.
Mě
osobně zaujaly scénky, hry,
soutěže, společné
modlitby a hlavně pozitivní
naladění druhých.
V rámci programu mě také
potěšila
tělocvična, jelikož sport je
mým koníčkem.
Silvestr
s novým
rokem
proběhl nad má
očekávání. Vše podstatné se
vyskytlo…mše
svatá, pohoštění, výšlap do
přírody a spoustu
krásných aktivit.
Pokud mohu, vřele doporučuji! Určitě neváhejte a příští rok přijeďte. Nudit se
rozhodně nebudete!!!!! :)
Veronika Pyszková, Jablunkov
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Co se děje
d je tam čii tam
Vánoční turnaj
27.12. 2009

v sálové

kpané

Zajímavé sportovní setkání se uskutečnilo dne 27.12.
2008 v tělocvičně Střední školy strojírenské a dopravní
ve Frýdku – Místku. Fotbal si po vánočních svátcích
přišli zahrát křesťané nejen z Frýdku – Místku. S
nápadem přišli Lukáš Slíva a Ondrej Štupák, kteří se s
podobným sportovním svátkem setkali na Slovensku.
O co se jednalo a co bylo motivací jsme se zeptali obou hlavních
organizátorů:
,,O prázdninách jsme byli pozváni na fotbalový turnaj na Slovensku, který v nás vzbudil
zájem něco podobného uskutečnit i u nás. “Vánoční futsal cup“ měl navázat vztahy mezi
okolními farnostmi a zlepšit nejen duchovní, ale i sportovní vyžití během Vánoc.
Jak jste sháněli soupeře a kdo vůbec na toto první fotbalové klání přijel?
Turnaj jsme propagovali prostřednictvím informačních plakátů, které jsme rozesílali po
okolních farnostech a pomocí webu SIGNÁLY.CZ.
Zahájení turnaje provedl svým požehnáním místní katolický farář P.Mirosław Jessel,
který se také velkou měrou podílel na pořádání turnaje. Svoje fotbalové schopnosti si na
palubovce mohli porovnat kluci z Bohumína (tým Total Kolaps), Třince (tým Třinec),
Ostravy- Hrabůvky (tým Oktan Ogar), Ostravy- Poruby (tým Ostrava- Poruba), Havířova
(tým Havířov), domácí frýdecké pořadatelské farnosti (týmy Vršavec A a B) a tým
z frýdecko-místecké evangelické církve (FC Luther). Nejprve těchto osm celků sehrálo
zápasy každý s každým v jedné společné tabulce. V konečném pohledu na tabulku se po
posledním hvizdu rozhodčího Jiřího Adamce a odehrání všech utkání vytvořilo toto
pořadí: 1. FKVršavec A (frýdecká farnost), 2.
Ostrava-Poruba, 3. Havířov, 4. Oktan Ogar
(Ostrava- Hrabůvka), 5. Totální Kolaps (farnost
z Bohumína), 6. FK Vršavec B (frýdecká farnost),
7. FC Luther (frýdecko-místecká evangelická
církev), 8. Třinec. Z konečné tabulky postoupily
první čtyři týmy, které si zahrály o ceny. V boji o
třetí místo se střetly týmy Oktan Ogar a Havířov.
Po výsledku 1:0 se radovali hráči Oktan Ogaru.
Ve velkém finále se utkal tým FK Vrtavec A a
mužstvo Ostravy Poruby. Po výsledku 3:2 se
z celkového prvenství radoval domácí tým FK
Vrtavec A. Nejlepším střelcem turnaje s 15 brankami se stal Jan Pröschl z týmu FK
Vrtavec A. O dobrou atmosféru se postaraly dívky z frýdecké farnosti, které kromě
fandění připravily hráčům i skvělé občerstvení. Audio techniku během celého turnaje
zajistil Petr Hrtus. Celý turnaj proběhl za finanční podpory “Nadace rozvoje občanské
společnosti“, v rámci programu MAKE A CONNECTION.
Ondrej Štupák & Lukáš Slíva
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Info z DCM
!!!Upozorňujeme!!!
•

Občanské sdružení ANIMA IUVENTUTIS má nové číslo účtu, a to:

1666935309/0800(Česká spořitelna)…možno hradit členské příspěvky
40Kč na rok 2009, do konce února!!!
•
Aktuality&přihlášku na diecézko(4.-8.8.)ve Zlatých Horách naleznete na:

http://dcm.doo.cz/diecezko09.

Týden modliteb za mládež 22. – 28.3. 2009
Mladí pro církev – Církev pro mladé
Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen.
Mladí pro církev – Církev pro mladé – toto týdenní putování se sv.Pavlem je
nabídkou modlitby pro všechny věřící, tudíž nejen pro mladé. Nechť se modlí celá farní
rodina za ty, kteří jsou „potenciálem a nadějí světa“, jak o mladých hovořil Jan Pavel II.
Tato modlitba je schválená a doporučená českými a moravskými biskupy.
Brožurku s texty lze stáhnout na našem webu http://dcm.doo.cz.

Děkanátní setkání mládeže 28.3. 2009
Jelikož je pro mladé ostravsko-opavské diecéze připravováno letní vícedenní Diecézní
setkání, Děkanátní setkání mládeže proběhnou v termínu tradičně se konajících
Diecézních setkáních mládeže, tedy týden před květnou nedělí – v sobotu 28.3. 2009.
Děkanátní setkání si připravují jednotlivé děkanáty diecéze samy. V plánu bude také
společný program pro více děkanátů. Tyto děkanáty vzájemně spolupracují a připravují
setkání společně(např. Frýdek-dolní+Místek, Nový Jičín+Bílovec). Na programu jsou
hry, křížové cesty, program v kostele, zakončení proběhne převážně slavením
eucharistie.
Aktuální ionformace o setkáních v jednotlivých děkanátech nalezneš na našem webu:
http://dcm.doo.cz.
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Nástěnka
Nástěnka
Jak zacházet s emocemi?
„Jsem doma s dětmi a občas reaguji skutečně podrážděně a přehnaně.
Poraďte mi, co s tím…“
Nesnažte se své emoce kontrolovat.
Na to, abyste je dokázala mít neustále pod kontrolou, byste totiž spotřebovala příliš
mnoho energie. Měla byste se však na ně pořádně
podívat a zapříst
s nimi rozhovor. Zkuste zjistit, co vám chtějí sdělit.
Pokud zareagujete
na své děti příliš bouřlivě, prozkoumejte podrobně
okolnosti,
za
kterých se to stalo. Pokuste se zjistit, co vaše
přehnané
reakce nejčastěji spouští. Co vás na chování dítěte
tolik rozčílilo?
Možná jsou silná hnutí mysli zrcadlem vaší
duše. A vy díky
nim dostanete příležitost lépe se poznat. Možná
vaše silné emoce
povedou zpátky ke zkušenostem z dětství, odhalí
strach z dalšího
zranění.
Přemrštěné reakce poukazují na naše stinné stránky...
Přemrštěné reakce poukazují na naše stinné stránky. Dítě nám připomene, co jsme
v sobě potlačili.
Někdy vám vaše reakce
prostě prozradí jen to, že nejste
pevně zakotveni ve
vlastním nitru. Vyhnaly vás z něj
vnější okolnosti. V
takovém případě bude vaším úkolem vrátit
se zpátky do
svého
nitra
prostřednictvím
modlitby, ztišení.
Někdy pomohou i určité návyky.
Požehnejte
například ráno svým dětem,
blízkým...
Začnete tak na ně hledět jinýma
očima. Mnohé z
toho, co pak provedou, vás už
nebude
tolik
rozčilovat. Dokážete tomu klidně
přihlížet. A nebudete se hned rozčilovat. Přitom je ovšem důležité, abyste na sebe
nekladli přehnané požadavky.
Potřebujete spoustu trpělivosti sami se sebou. Můžete ale přijmout každodenní život
včetně silných emocí jako školu sebepoznání a osobního zrání. Vždycky se učíme
pokusem a omylem. Proto klidně můžete občas prudce zareagovat. Ale pak svůj výbuch
svěřte v modlitbě Bohu.
Před Bohem totiž nejlépe poznáte,
jaká je vaše nejhlubší touha.
(www.vira.cz)
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Akce pro vás

13.–
13.–15.2. 2009
13.13.-15.3. 2009

Stará Ves n/O.
Po dlouhé pauze se opět setkají mladí
„zamilovaní“ ke svému třetímu a
čtvrtému setkání v rámci Školy
partnerství. Začátkem je tradičně
večeře v 19 hodin v pátek a koncem je
nedělní oběd ve 12 hodin. Setkání
prověhne na fa ře ve Staré Vsi n/O.

AI 6. - 8.3.2009
8.3.2009
AII 6.6.-8.2. 2009
AII 20.20.-22.3. 2009
Stará Ves nad Ondřejnicí
Ond ejnicí
Ke svému třetímu a čtvrtému
setkání se chystají animátoři
„dvojky“, čtvrté setkání budou
mít také „jedničky“. Sejdou se
klasicky v pátek v 19h
v kuchyni fary ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí, ke zahájí společný
víkend večeří.
Rozloučení bude v neděli
na oběd.
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18.2. 2009
18.3. 2009
Biskupství Ostrava
Zveme Tě třetí středu v únoru a v březnu
na biskupství v Ostravě na VEČER
MLADÝCH. Začínáme klasicky v 18h
mší sv., po ní bude program v sále. 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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☺ Dva kamarádi se koupou v moři,
jeden z nich ztratí své zuby a
naříká.Tomu druhému je to líto, tak
vyndá ty své a říká: "Koukej,už jsem je
našel." Ten druhý je zkusí a říká: "To
nejsou moje." a zahodí je do moře.
☺ Byl jednou jeden podnik a v něm
čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali
Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo.
Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý
úkol a Každý si byl jist, že to Někdo
udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale
Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil,
protože to přece byla práce pro
Každého. Každý si myslel, že by to
mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si
neuvědomil, že to Každý neudělá.
Nakonec Každý obviňoval Někoho, že
Nikdo neudělal to, co mohl udělat
Kdokoliv.
☺ Jde kohout kolem grilu, podívá se
dovnitř a povídá: "No jo, ti mladí, to je
samý kolotoč a opalování!"

☺ Železničář: „Co mi tu běháte po
trati?“ Policajti: „Kdo je u vás 'potrat?“
My běžíme k rychlíku.“ Železničář: „Kdo
je u vás 'krychlík'?"
☺ Víte, jak se chytá jelen? To jdete do
knihkupectví, koupíte si příručku "Jak
se chytají jeleni" a řídíte se podle ní,
dokud nechytnete jelena. A víte, jak se
chytá tygr? To si vezmete tu příručku
"Jak se chytají jeleni" , 2 esa (karty),
vidličku a jedete do Afriky. Tam hledáte
tygra a když ho najdete, tak ho
vyplašíte a on běží za vámi. Když už
vás dohání, tak vylezte na strom. Tygr
bude chtít vylézt za vámi a jak se opře
o strom, tak ho píchněte vidličkou do
oka. Tygr vykřikne OKO, vy vytáhnete
ta dvě ESA a řeknete "JÁ MÁM
KRÁLOVSKÝ" a tygr řekne "TO JSEM
Z TOHO JELEN", no a to už ho můžete
chytit podle té příručky "Jak se chytají
jeleni".

☺ Karel dělal pilotní zkoušky a kámoši
se ho ptají: "Tak jaké to bylo, těžké?"
"kdepak, jenom mě naštval jeden
grafolog." "Co říkal?" "Ale, prej podle
rukopisu jsem násilník, grobián a rváč."
"A cos mu řek?" "Co by? Dal jsem mu
pěkně do kebule!"
…a to jsme chtěli „jen“ třetí dítě…
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