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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo    
Přátelé Boží, 
 
Zdravím vás všechny z postního života 
celé církve. Tak si říkám, jak se mi daří 
prožívat postní dobu. Osobně mě velice 
potěšila iniciativa mladých z farnosti. 
Připravili pro celou farnost postní 
putování. Každý z věřících si může vzít 
křížek a splnit si postní úkol. Je to moc 
fajn společně s celou farní rodinou něco 
si odříct, společně se modlit a činit 
skutky pokání. 
     Staroveský tým také nezahálel. 
Týmáci vymysleli ranní četbu duchovní 
knihy při snídání. Je to velice příjemné 
se po krátkém slově ztišit, zaposlouchat 
se do obsahu životopisu. Při snídani 
stihneme všechno co chceme a ještě  
se k tomu obohatíme o svědectví. Také 
večer máme dvakrát v týdnu společnou 
četbu Pavlových listů. Určitě jste 
nezapomněli, že rok sv. Pavla ještě stále 
trvá.  
     Postní doba nám dává možnost nově 
se zamyslet, ponořit do tajemství 
Ježíšova života. Již po několik let, vždy 
v sobotu před pátou neděli postní, 
máme setkání mladých v diecézi. Letos 
to bude po děkanátech. Mám radost  
z každého děkanátu, který přijal tuto 
službu zodpovědně. Dík patří kaplanům 
pro mládež, jejich zástupcům  
a animátorům z jednotlivých děkanátů. 
Jsou to oni, kteří se modlí, přemýšlejí  
a připravuji pro vás setkání s Ježíšem. 
Nejkrásnější odměnou bude pro ně to, 
že přijedete a prožijete setkání  
jak s nimi, tak s ostatními mladými 
děkanátu.  
     K tomuto setkání papež posílá 
poselství: „Založili jsme svou naději  

na živém Bohu.“ (1 Tim 4,10). Víte, 
něco založit, to může mít dva rozměry. 
Ten první: založil jsem sešit, knížku, 
danou věc a už ji nikdy nechci vidět. 
Připadá mi už nepotřebná, nechci  
už s tím nic mít. Nebo druhý smysl 
založit: tvořím něco nového, zakládám 
spolčo, zakládám organizaci, zakládám 
dům apod. Zde chci mít podíl  
na životnosti. Náš Bůh je Bůh živý.  
Kdo upřímně věří, víru praktikuje  
a hlásá, získává naději. Nelze žít  
bez naděje. Žít bez naděje znamená 
živořit a nikoli dobře žít.  
     Co nás čeká: na prvním místě týden 
modliteb za mladé. Prosím, přijměte 
tuto výzvu zodpovědně. Vaší duchovní 
otcové dostali nabídku modlitby 
v tištěné podobě. Je také možné 
stáhnout si texty společné modlitby  
na našem webu (http://dcm.doo.cz).  
     Na druhém místě: pozvěte své 
kamarády k modlitbě a také  
ke společnému setkání mladých 
v děkanátech v sobotu 28.3. Nejde 
jenom o zábavu, sice k tomu 
samozřejmě patří, ale jde především  
o předávání a svědectví víry. Mladí 
potřebují vzory. Vidět, že je víra 
základní nutností člověka. Máte také 
možnost zastavit se o velikonocích  
na Středisku…nutno se přihlásit. 
V dubnu srdečně zvu všechny bývalé 
animátory a zástupce za děkanáty  
na setkání animátorů III+IV.  
     Žehnám vám pro každý postní den. 
Pán, ať je nadějí vašich životů. Jeho kříž 
a vzkříšení je přece naší naději života!  
 

o. Kamil 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
 

DUBEN 2009 
 
01.04. 2008  1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm:Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42 
02.04. 2008  1. čtení: Gn 17,3-9  Žalm: Zl 105 Evangelium: Jan 8,51-59 
03.04. 2008 1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Zl 18 Evangelium: Jan 10,31-42 
04.04. 2008 1. čtení: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56 
05.05.05.05.00004444. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Zl 22(21) 2. čtení: Flp 2,6-11 
                            Evangelium: Mk 14,1-15,47 
06.04. 2008 1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Zl 27 Evangelium: Jan 12,1-11 
07.04. 2008    1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Zl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 
08.04. 2008 1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Zl Zl 69 Evangelium: Mt 26,14-25 
09.09.09.09.00004444. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm:Zl 116(115) 2. čtení: 1Kor 11,23-26 
                            Evangelium: Jan 13,1-15 
11110000....00004444.... 2008 2008 2008 2008 1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Zl 31(30) 2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9 
                            Evangelium: Jan 18,1-19,42 
11.04. 2008 1. čtení:     Žalm:                 Evangelium:  
12121212....00004444. 2008. 2008. 2008. 2008 1. čtení: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Zl 118(117) 2.čtení: Kol 3,1-4                              
                             Evangelium: Jan 20,1-9 
13.04. 2008 1. čtení: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Zl 16 Evangelium: Sk 2,14.22b-33 
14.04. 2008 1. čtení: Sk 2,36-41 Žalm: Zl 33 Evangelium: Jan 20,11-18 
15.04. 2008 1. čtení: Sk 3,1-10 Žalm: Zl 105  Evangelium: Lk 24,13-35 
16.04. 2008 1.čtení: Sk 3,11-26 Žalm:Zl 8 Evangelium: Lk 24,35-48 
17.04. 2008 1. čtení: Sk 4,1-12 Žalm: Zl 118 Evangelium: Jan 21,1-14 
18.04. 2008  1. čtení: Gn 8,6-13.20-22 Žalm:Zl 116b Evangelium: Mk 8,22-26  
19.19.19.19.00004444. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Sk 4,32-35 Žalm: Zl 118(117) 2.čtení: 1Jan 5, 1-6 
                            Evangelium: Jan 20,19-31 
20.04. 2008  1. čtení: Sk 4,23-31 Žalm: Zl 2 Evangelium: Jan 3,1-8 
21.04. 2008  1. čtení: Sk 4,32-37 Žalm: Zl 93 Evangelium: Jan 3,7b-15                                                    
22.04. 2008  1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Zl 34 Evangelium: Jan 3,16-21 
23.04. 2008  1. čtení: Sk 13,46-49 Žalm: Zl 96(95) Evangelium: Jan 10,11-16 
24.04. 2008 1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Zl 27 Evangelium: Jan 6,1-15 
25.04. 2008  1. čtení: 1 Pt 5,5b-14 Žalm: Zl 89 Evangelium: Mk 16,15-20 
26.26.26.26.00004444. 2008. 2008. 2008. 2008  1. čtení: Sk 3,13-15.17-19 Žalm: Zl 4,2,4,7,9 2. čtení: 1Jan 2,1-5a 
                            Evangelium: Lk 24,35-48 
27.04. 2008 1. čtení: Sk 6,8-15 Žalm: Zl 119 Evangelium: Jan 6,22-29  
28.04. 2008  1. čtení: Sk 7,51-8,1a Žalm: Zl 31 Evangelium: Jan 6,30-35
29.04. 2008 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Zalm 103 Evangelium: Mt 11,25-30 
30.04. 2008    1. čtení: Sk 8,26-40 Žalm: Zl 66 Evangelium: Jan 6,44-51    
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Svátky a slavnosti
� 09.04. Zelený Čtvrtek 
� 10.04. Velký Pátek 
� 11.04. Bílá Sobota 
� 12.04. Zmrtvýchvstání Páně  

� 23.04. Svátek sv. Vojtěcha 
� 25.04. Svátek sv. Marka 
� 29.04. Svátek sv. Kateřiny Sienské                   

 
 

Benedikt XVI.Benedikt XVI.Benedikt XVI.Benedikt XVI. mládeži mládeži mládeži mládeži    
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.  K XXIV.  SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE  

5. DUBNA 2009 
"Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10) 

 
Milí přátelé, 

o nejbližší Květné neděli slavíme na diecézní úrovni XXIV. světový den 
mládeže. Zatímco se připravujeme na toto výroční setkání, vzpomínám 
s velkou vděčností Pánu na setkání, které se minulý rok v červenci 

konalo v Sydney, nezapomenutelné setkání, během něhož Duch 
Svatý obnovil život mnoha mladých z celého světa. Radost tohoto 
svátku a duchovní nadšení, které se projevily během těchto dní, 
byly výmluvným znamením přítomnosti Ducha Kristova. Nyní se 
blížíme k plánovanému mezinárodnímu setkání v Madridu v roce 
2011, jehož tématem budou slova apoštola Pavla: "V Kristu 

zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry" 
(srov. Kol 2,7). S ohledem na takové světové setkání mladých se chceme společně 
připravit a zamýšlet se v roce 2009 nad výrokem sv. Pavla: "Máme naději v živém Bohu" 
(1 Tim 4,10) a v roce 2010 nad otázkou bohatého mladíka Ježíšovi: "Mistře dobrý, co 
musím dělat, abych dostal věčný život?" (Mk 10,17). 
 
Mládí, čas naděje 
V Sydney se naše pozornost soustředila na to, co říká dnes Duch Svatý věřícím a zvláště 
vám, drazí mladí. Během závěrečné mše jsem vás povzbudil, abyste se jím nechali 
přetvářet, abyste byli posly božské lásky, schopnými vytvářet budoucnost naděje pro celé 
lidstvo. Otázka naděje je skutečně v jádru našeho lidského 
života a našeho křesťanského poslání, zejména v současné době. 
Všichni pociťujeme potřebu naděje - nejen jakékoli naděje, nýbrž 
pevné a spolehlivé naděje, jak jsem se snažil zdůraznit v encyklice 
Spe salvi. Mládí je obzvlášť obdobím naděje, protože hledí vstříc 
budoucnosti s mnoha očekáváními. Když je člověk mladý, nosí 
v sobě ideály, sny a projekty; mládí je dobou, kdy dozrávají rozhodující 
volby pro zbytek života. Možná i z tohoto důvodu je obdobím života, 
kdy se s velkou intenzitou vynořují zásadní otázky: Proč jsem na 
této zemi? Jaký je smysl života? Jaký bude můj život? A dále: Jak 
dosáhnout blaženosti? Proč existuje utrpení, nemoc a smrt? Co je po smrti? Otázky, 
které se stávají naléhavými, když je třeba čelit překážkám, jež se kolikrát zdají být 
nepřekonatelné: obtíže při studiu, nezaměstnanost, nedorozumění v rodině, krize ve 
vztazích s přáteli nebo v utváření partnerského vztahu, nemoc nebo handicap, 
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nedostatek potřebných prostředků kvůli současné ekonomické a sociální krizi. Člověk si 
tedy klade otázku, kde čerpat a jak ve svém srdci živit plamen naděje. 
 
Hledání „velké naděje“ 
Zkušenost ukazuje, že osobní kvality a materiální dobra nestačí k tomu, aby byly 
základem této naděje, již lidská duše neustále hledá. Jak jsem už napsal v encyklice Spe 
salvi, politika, věda, technika, ekonomie a všechny ostatní materiální prostředky samy 
od sebe nestačí k tomu, aby poskytly velkou naději, k níž všichni směřují. Tato naděje 
„může být jen Bůh, který zahrnuje celek a který nám může předložit a darovat to, čeho 
my sami nejsme schopni dosáhnout“. Proto jedním z hlavních důsledků zapomínání  
na Boha je zjevně zmatek charakteristický pro naši společnost, se svým rozměrem 
samoty a násilí, neuspokojení a ztráty důvěry, které často ústí do beznaděje. Jasná  
a pevná výzva, kterou nám předkládá Boží slovo: „Prokletý člověk, který spoléhá  
na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje  
od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť“ (Jer 17, 5–6). 
 
Krize naděje snadněji zasahuje nové generace, které musí v sociokulturních 
souvislostech zbavených jistot, hodnot a pevných referencí čelit obtížím jevícím se nad 
jejich síly. Myslím, drazí mladí přátelé, na tolik vašich současníků zraněných 
životem, ovlivněných osobní nezralostí, která je často důsledkem rodinné 
prázdnoty, vše dovolujícího a mravně uvolněného způsobu výchovy 
a negativních a zraňujících zkušeností. Pro některé – 
a je jich bohužel mnoho – je téměř nevyhnutelným 
východiskem útěk k riskantním a násilným postojům, 
k závislosti na drogách a alkoholu a k tolika 
dalším formám nerovnováhy. Proto i u těch, kdo se 
nacházejí v obtížných situacích, protože poslouchali 
„špatné učitele“, existuje neuhasitelná touha po 
pravé lásce a autentické blaženosti. Ale jak 
hlásat naději těmto mladým? Víme, že jedině v Bohu 
nalézá člověk svou skutečnou realizaci. Hlavním úkolem 
nás všech je nová evangelizace, jež pomáhá novým generacím 
odkrýt autentickou tvář Boha, který je láska. K vám, drazí 
mladí, kteří hledáte pevnou naději, se obracím stejnými slovy, jimiž se  
sv. Pavel obracel na křesťany pronásledované tehdejším Římem: „A Bůh, (dárce) 
naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději 
s mocnou pomocí Ducha Svatého“ (Řím 15, 13). Během tohoto jubilejního roku 
věnovaného Apoštolu národů při příležitosti dvoutisícího výročí jeho narození, se od něj 
učme být věrohodnými svědky křesťanské naděje. 
 
Svatý Pavel, svědek naděje 
Zaplaven obtížemi a zkouškami všeho druhu napsal Pavel svému věrnému učedníkovi 
Timotejovi: "Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10). Jak se v něm zrodila tato naděje? 
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme vyjít od jeho setkání se 
zmrtvýchvstalým Ježíšem na cestě do Damašku. Tehdy byl Šavel mladý jako vy, kolem 
dvaceti nebo pětadvaceti let, věrný v zachovávání Mojžíšova Zákona a rozhodnutý všemi 
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prostředky potírat ty, které považoval za nepřátele Boha (srov. Sk 9, 1). Když tedy šel  
do Damašku, aby zatkl Kristovy učedníky, byl oslněn tajemným světlem a slyšel volat své 
jméno: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Padl na zem a zeptal se: Kdo jsi, Pane?  
A hlas odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ (srov. Sk 9, 3–5). Po tomto 
setkání se Pavlův život radikálně změnil: přijal křest a stal se apoštolem evangelia.  
Na cestě do Damašku byl vnitřně přetvořen božskou láskou, s níž se setkal v osobě Ježíše 
Krista. Jednoho dne napíše: „Tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě 
miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2, 20). Z pronásledovatele se tedy stal svědkem  
a misionářem; založil křesťanské obce v Malé Asii a v Řecku a ušel tisíce kilometrů,  
kdy čelil všemožným obtížím až po mučednictví v Římě. To všechno z lásky ke Kristu. 
(Pokračování v příštím čísle) 
 
 

Ze života Ze života Ze života Ze života V.I.P.V.I.P.V.I.P.V.I.P. 
Vážení a milí čtenáři, přišel březen a zima se pomalu chýlí ke konci – konečně. Zima je 
roční období, které jsem si letos opravdu znechutila a kdo za to může? Staroveský tým 
na DIECÉZNÍM STŘEDSIKU MLÁDEŽE!!!  Pokud jste žili v představě, že život v týmu 
na staroveské faře je procházka růžovým sadem, kde přes víkend přijede třicet úžasných 
a hodných křesťanských dětí a zbytek času týmáci leští vagon a žehlí utěrky – pak se věru 
moc nemýlíte a život je vcelku fajn, ale když přijde zima, pak nastávají kruté časy. Kruté 
časy obzvláště pro nás, které Pán Bůh obdařil pouze intelektuálními dary, ale co se týče 
sportovních předností trochu šetřil. Přišla zima (ona ta zima vlastně přišla již v prosinci, 
ale sníh napadl teprve nedávno) a všichni obyvatelé fary chytli nějakou společnou 
infekci. Začali běhat po faře a hledat lyže, tyčky, běžky, vosky, lyžařské čepice, rukavice, 
oteplováky, všichni byli jak v horečce a sledovali pravidelně sněhové podmínky  
na českých a slovenských lyžařských areálech. Všechny chytlo jakési lyžařské nadšení, 
všechny, až na jednu nenápadně se tvářící osobu, která s nevinným úsměvem procházela 
farou a raději nic neříkala, aby tu ski-infekci taky nechytla. Její imunita byla posílena 
nepříjemnými, i když dnes již trochu vybledlými, vzpomínkami na lyžařský výcvik.  
Tato osoba však dlouho nezůstala uchráněna této infekce. Nikdo nebral ohledy na její 
řeči o tom, že nemá lyže, vybavení ani talent pro tento druh sportu, ostatně pro 
jakýkoliv druh sportu. Otec Klement vybrakoval půjčovnu lyží v nedaleké 
vesnici, otec Kamil nastartoval vozidlo, David vlákal tuto osobu do 
auta za účelem návštěvy, Kasia se postarala o občerstvení 
v průběhu cesty a o pár hodin později již nevinná  a nic netušící 
dívka stála na vrcholu sjezdovky. Smrt v očích  svých a tak i všech 
ostatních na sjezdovce, kteří tuto rádoby lyžařku potkali na 
svahu. Naštěstí měla na sobě růžovou bundu, takže již zdálky 
upozorňovala na svou přítomnost a ostatní měli dostatek času 
uvolnit prostor, aby nedošlo ke kolizi. Zlatým hřebem celé výpravy byl 
spanilý let způsobený vymrštěním z pomy, na který obsluha vleku bude 
zřejmě dlouho vzpomínat. Vážení čtenáři – tušíte správně, ten tvor – nelyžař - jsem já 
Lenka. Ráda bych Vás vyvedla z omylu, jestli si myslíte, že výlet byl pro mne krajně 
nepříjemný. Opak je pravdou, tato výprava dostala nádech příjemnosti po návštěvě 
slovenské koliby, kde nám byla servírovány halušky s brynzou. 

Leň(k)a 
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Co se dCo se dCo se dCo se děje tam či taměje tam či taměje tam či taměje tam či tam    
Farní ples v Místku 7.2. 2009  
 
Je to již tradice (XVI. ročník) mít v Místku velký ples a překvapující snad na tom je, že to 
je právě akce katolická. Cože? Místecký ples? Jo, ten je super, spousta dobrých lidí, jídla 
a pití, hudba ve dvou sálech Národního domu, předtančení a další program… 
vše v režii Jany Gregošové-Kohutové. 
     Na této velké akci nechybí samozřejmě kapacity jako P.Josef 
Maňák a kaplan Lukáš Engelman, taky hosté ze Staré vsi 
s p.Kamilem Strakou a další kněží a farníci místní i dalecí. 
     Když tak brouzdáte mezi lidmi a pozorujete, co právě dělají, 
mnohdy se naskytne otázka, za jakým účelem se na ples dá vyrazit. 
Tak třeba: S někým se seznámit, nebo užít si večer se svými přáteli, 
nebo se jen tak pobavit, zajít si do baru nebo koupit výborné koláče, 
po kterých se vždy jen zapráší a do tomboly jsou všechny vyprodané či jen sedět a 
klábosit se známými i neznámými.  
     Nemůžu si pomoct, ale něco důležitého mi v tom výčtu činností chybí. Tanec! To je ta 
pravá definice. 2 sály, velký parket v přízemí s klasickou hudbou a nahoře v prvním 
podlaží hudba trošku víc odvázaná, ovšem tím nechci říct, že to je nějaké disco, to 
rozhodně ne…prostě “Perpetum Petra Jiříčka“. 
Hoši z Jižní Moravy v krojích a se svými nástroji hrají vytrvale celý večer, fakt 
je, že více méně střídají ve svých písních rytmus polky a waltzu…a taky i 
oni si musejí dopřát sem tam pauzu, osvěžit se a dát si něco 
dobrého k pití. Právě v těchto pauzách ti vytrvalejší tanečníci 
využívají možnosti druhého parketu a tak nastává 
přeliv lidu z prostor v přízemí do prvního 
podlaží, kde je již pěkně husto a pro 
nedostatek O2 se okna musejí otevřít 
dokořán. 
     Dole se již mezi tím kapela Stráňanka ze Strání u Uherského Brodu chystá znovu 
pokračovat a to je ta nejlepší chvíle vstoupit na parket. Hlavně se nebát a bez ostychu, 
třeba jako první… Ono lidé už mají stejně něco v krvi a vůbec jim nevadí, že sem tam je 
váš tanec neestetický nebo si navzájem šlapete po střevících. Ostatně jsou to vaše nohy 
ne jejich. Výhodou však je, že máte prostor a nemusíte k tomu všemu ještě kličkovat a 
složitě se vyhýbat ostatním tanečním párům. A čím více se chýlí ples ke konci, tím 
prostoru přibývá. Je to tak. Největší odliv lidu je po tombole (poznámka vnějšího 
pozorovatele). 
     Na konci se prostě tancuje nejlépe. A poslední hodina vůbec stojí za to. To už je 
většina zmožena alkoholem či utahána tancem a parket je váš. No a pak už jen zbývá 
dojít domů, rychle zalehnout a ráno na mši svatou, no možná ještě před spaním sundat 
make up a všechny ty líčidla… 

K@ča 
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Čeladná – návštěva animátorů z Místku 
 
Čtěte! Animátoři z Místeckého děkanátu řádí, již dvě farnosti jsou postihnuty… 
 

Po návštěvě v Rychalticích, kdy jsme s tamní mládeží 
strávili páteční podvečer, jsme tentokráte zavítali do 
farnosti na opačné straně našeho děkanátu. Podhorské 
městečko Čeladná nás přivítala kupami sněhu a z nebe 
padal další…ostatně jako asi všude v celé ČR. Ale to je 
vedlejší informace. 
     Mše svatá v místním kostelíku se nesla v duchu modlitby 
za mládež, to že chceme být stále free a happy je pěkné, ale 
musíme si přiznat, že co je dobré, je většinou těžké a stojí 
mnohdy hodně přemáhání se a obětí a to platí i ve víře. A 
Bůh na nás má velké nároky, protože chce, abychom byli 
dobří…toť myšlenka kázání (snad jsem to moc nezkomolila, 
originál žádejte po otci Lukášovi z Místku). 
     Krátké představení, co jsou animátoři zač a proč přijeli 
právě na Čeladnou, jsme zvládli namísto tradičních ohlášek 

ještě na mši svaté, která všemu dalšímu programu předcházela. 
     Fara při kostele, která byla již předem dohodnuta s místním otcem Václavem, nás 
přivítala příjemným prostředím, teplem. Dostali jsme taky čaj a něco na zub…začínalo to 
dobře. A jak to pokračovalo dál? Standa Švarc jakožto vedoucí animátor se postaral o 
úvodní seznamovačku, jako vždy zase originální. Člověk by nevěřil, na co všechno se dá 
použít toaletní papír. Pak přišel na řadu program otce Engla o křesťanských kapelách. 
Vlastně to byla videoprezentace s klipy od jednotlivých kapel okořeněná komentářem. 
     Závěr byl předem jasný…získat čeladenského animátora. Zatím nemůžu 100% 
potvrdit úspěšnost této mise, snažili jsme se a teď už jen zbývá se modlit.  
 

Místečtí animátoři 
 
 

Nabízíme Nabízíme Nabízíme Nabízíme ---- hledáme hledáme hledáme hledáme    
Vaříš rád nebo se to chceš naučit? 
Pokud, čtenáři, rád kuchtíš nebo jen tak experimentuješ v kuchyni anebo bys rád přijal 
za své umění kuchařské, máme pro Tebe úžasnou nabídku, jak k tomu všemu 
dojít. Přijeď k nám na Diecézní středisko mládeže do Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
Každý víkend, kdy zde probíhá nějaký kurz či jiný program, rádi uvítáme 
kohokoli, kdo nám přijede pomoci s vařením. Pán Bůh se o nás dobře stará! 
Stále nám posílá své pomocníky. Občas to sice zavrzá, ale ne u Něj…☺  
Na další odvážlivce s trpělivostí a vařečkou čekáme!☺ Kuchařský list 
s rozpisem víkendových akcí si můžeš stáhnout na našem webu: 
http://dcm.doo.cz/?page_id=36, popř. volej 558 669 413, 731 625 718. 

Těšíme se na vás!!! 
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DěkanátkDěkanátkDěkanátkDěkanátko 09o 09o 09o 09    
Děkanátní setkání mládeže 28.3. 2009 

 
Letošní děkanátní setkání mladých proběhne v sobotu 28.3. 2009. Bude vyvrcholením 
prvního „ročníku“ Týdne modliteb za mládež Mladí pro církev – církev pro mladé. 
Setkání v jednotlivých děkanátech naší diecéze budou probíhat následovně: 
 

Bílovec & Nový Jičín 
začátek setkání v 9.30h v Libhošti (sraz v 9h na aut. stan. v NJ) 

na programu zábava, adorace, katecheze, oběd,… 
zakončení mší sv. v 16.30h 

 
Frýdek(dolní) & Místek 

začátek v 9.30h v Místku v Lidovém domě 
na programu hra MATRIX, Sydney 09, katecheze,… 

zakončení mší sv. v 17h 
 

Frýdek(horní) 
začátek v 9.30h v Bukovci na parkovišti u ZŠ 

na programu křížová cesta na Hrčavu, hra, svačina, Sydney 09,… 
zakončení mší sv. ve 13.50h  

 
Hlučín 

začátek ve 14h v Hlučíně v BÝV. evangelickém kostele 
na programu setkání s řeholníky, zábavná hra,… 

zakončení mší sv. v 18h 
 

Karviná 
začátek v 9h v Bludovicích na faře 

na programu zábava, oběd, práce s Písmem,… 
zakončení mší sv. v 16h s o. biskupem 

 
Opava 

začátek  ve 12.30h v Opavě v kostele sv. Vojtěcha 
na programu mše sv., svědectví, křížová cesta městem,… 

zakončení cca v 16h 
 

Ostrava  
začátek v9h v Ostravě v kostele sv. Václava 

na programu mše sv., zábavná hra, 
zakončení v 15.30h katechezí o.Kamila Straka 
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NástNástNástNástěnkaěnkaěnkaěnka 
Kdo si nevěří, nemůže být úspěšný 
 

Když chybí sebedůvěra a sebeúcta 
(Podle K.E. Buchmanna) 
 

 
Všichni máme mnoho síly. Dokonce churaví a staří lidé 
disponují neuvěřitelnou energií. Jen chtějí-li a vědí-li nač. 
Máme-li stanovený konkrétní životní cíl, jde nyní o to "Jak 
toho mohu dosáhnout?" Jednou z hlavních překážek 
dosažení cíle může být chybějící sebedůvěra a malá úcta k 
sobě samému. Kdo si věří málo nebo vůbec ne, nebude mít 
úspěch, protože se nedokáže zmobilizovat. Kdo se na druhé 
straně odvažuje příliš mnoho, s velkou pravděpodobností 
rovněž ztroskotá. 
 
 
     Věřit si, pokusit se o něco nového a neznámého (a bez 
přílišných pochybností tomu také věnovat veškerou energii) je důležitý krok k úspěchu. 
Kdo často myslí nebo říká: "To neznám", "To jsem ještě nikdy nedělal", "Na to jsem moc 
starý", "Na to bych musel být chytřejší", programuje si neúspěch.  
 
     Přezkoumejte, prosím, zda takovéto výroky nejsou jen výmluvami: 
cítíte, že byste to již dokázali - ale váháte, protože se obáváte, že se to 
pokazí nebo že to bude znamenat určitou námahu? Více se k 
tomu vrátíme později. 
 
 
     Při všem, co konáme, prožíváme zároveň dvojí 
skutečnost: přejeme si úspěch a obáváme se selhání. 
Úspěšní lidé prožívají vždy víc naděje na úspěch než obav z nezdaru. 
Je to vztah k sobě samému, co úspěch přitahuje, respektive maří. Každý neúspěch 
poškozuje sebeúctu - a každý úspěch stabilizuje dobrý pocit jednoho každého. 
Poznamenejme, že se tady nejedná o nadutost nebo samolibost! 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    

24.24.24.24.––––26.4. 200926.4. 200926.4. 200926.4. 2009    

Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.    
 
Své poslední setkání prožijí mladé 
páry ve Škole partnerství. Začátek je 
opět večeře v 19 hodin v pátek  
a konec je nedělní oběd ve 12 hodin. 
Setkání proběhne na faře ve Staré Vsi 
n/O. 

9. - 25.4. 2009 

Stará Ves n/O. 

 

Všechny mladé, kteří nechtějí strávit 
největší křesťanské svátky v roce sami 
doma, zveme k nám na Diecézní 
středisko mládeže ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí. Prožijeme společně 
poslední večeři Páně, obřady Velkého 
pátku a slavně pak 
„zmrtvýchvstaneme“ spolu s Ježíšem. 
Přijet můžeš na den, dva…začátek je 
slavení poslední večeře Páně na Zelený 
čtvrtek 9.4.v 18h.  
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☺ "Můj syn včera řek první slovo", 
chlubí se chemik kamarádům. "Jo? A 
jaký?" "Paraaminotrichlobenzenhydrat." 
 
☺ Pán v drahom obleku kľačí na 
námestí a pije z mláky. Zrazu okolo 
neho prejde jeden pán a hovorí mu: 
"Pane, postavte sa, čo si o vás ostatní 
ľudia pomyslia!" Pán sa postaví, utrie si 
ústa a odpovedá mu: "Imidž je na nič, 
počúvaj smäd!" 
 
☺ Ve vlaku si sedne muž naproti ženy 
a začne loupat pomeranče a pokaždé 
když oloupe tak ho osolí a vyhodí  
z okna. Když se to už po páté opakuje 
tak se žena ptá: "Pane, proč to drahé 
ovoce vyhazujete z okna?" "Nó, když já 
ty osolené pomeranče nemám rád."   
 
☺ Přišla postarší paní, o které by se 
dalo předpokládat, že ví, jak se porcuje 
vepřové. A požádala řezníka: "Prosím 
vás, chtěla bych tři kotlety, ale mohl 
byste mi je rozdělit na čtyři díly? Víte, 
bude nás pět a já to nejím." 
 

   T říkolka s p říslušenstvím 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
☺ Opilec se připotácí do kostela, 
zapadne do zpovědnice a mlčí 
Zmateny kněz zakašle, aby upoutal 
jeho pozornost, ale muž stále nic 
neříká. Kněz tedy zaťuká na přepážku, 
doufá, že se hříšník konečně 
rozhovoří.. Z druhé strany se ozve: 
„Boucháš zbytečně kámo, tady taky 
není toaleťák.“ 
 
☺ Víte, kde vznikli Pokémoni? Ti, co 
hádáte, že na Slovensku, tak špatně!!! 
Na Moravě přece! Tady je důkaz: Baví 
se otec a matkou na dvorku svého 
statku u Kroměříže: "Mámo, hen ten 
náš mladé synek je blbé jak tá sviňa. 
Po kém on je?"  
 
☺ Přijde pán do zámečnictví: "Dobrý 
den, prosil bych nějaký dobrý 
bezpečnostní zámek." "Nemáme." 
"Hmm...tak nějaký obyčejný 
bezpečnostní zámek?" "Nemáme!"  
"A co takhle obyčejný patentní zámek?" 
"Nemáme!" "A co obyčejný zámek?" 
"Nemáme!" "Tak proč máte, do cebule, 
vůbec otevřeno?" "Protože nemáme 
zámek..."     
 
 
 
                                      

 


