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Úvodní slů
slůvko
Když se řekne Máj – tak člověka
napadá ze školy - lásky čas. Kvetou
stromy, stavějí se máje, odhazují
se kabáty. Letošní jaro nás velice
překvapilo. Upřímně řečeno, odkvetlé
třešně v dubnu či kvetoucí jabloně
před květnovými dny jsem ještě
neviděl. Co naplat. I v životě někdy
přeskočíme dané období a potom
to chybí. Rychlý přechod ze zimy
do léta není moc příjemný. Všechno má
svůj
čas.
Každý
měsíc
je
charakteristický
daným
počasím,
projevem a krásou.
Při projížďce na kole 30. dubna
člověk viděl různé tradice. Někde
se pálí čarodějnice, jinde hasiči stavějí
máje a někde zase hoří krásné vatry.
Říkám si, díky Bohu! Lidé se setkávají
a to je dobře. Proběhla také děkanátní
setkání mladých. Díky za každého z vás,
kdo jste přiložili ruku k dílu. Děkuji
Bruntálskému děkanátu, který měl
setkání poprvé. Společně jsme oslavili
dny mládeže v diecézi: „Máme naději
v živém Bohu.“ Vidím to jako jeden
z projevů „chtít být spolu“. Někdy nás
přepadá depka, že je nás málo a ptáme
se, proč nás není více.
Sám Ježíš nedělal agitaci, lidé
přicházeli a měli touhu se setkat. Zůstat
doma u počítače, či DVD znamená
jeden uzavřený okruh. Žít jenom
v určitě uzavřené partě znamená další
okruh lidí, ale pro mne již uzavřený.
Obě dvě strany potřebují přesah. Tím
je Bůh. On zve každého, aniž by se
umenšoval. Buď jaký jsi, věř, žij v církvi
a s Marii udělej všechno tak, jak Ti
řekne.
To je nabídka prostoru, kde se žije
radostně, kde se slouží druhým, kde lze
poznat Boha Otce, Syna Ježíše
s Matkou Marii. Mnohdy nevíme, jak
a co. Ježíš nás nenechává samotné.

Jsme v adventu před sesláním Ducha
svatého. Láska touží být milovaná.
Po lásce se touží, prosí, něco je třeba
udělat. Láska se nedá přinutit. Lásku je
třeba
darovat
a
prožívat.
Nezapomeňme stále očišťovat a živit
naši lásku k Bohu a k lidem.
Jdu tak v květnovém dni po vesnici
a modlím se růženec…pozdravím paní
a ptám se, jak se daří. Odpovídá,
že dobře a ptá se: „A co vy to děláte?“
Odpovídám: „Modlím se růženec.“ Ona:
„Doopravdy? Vy se jenom tak
procházíte.“ A po chvíli dodává: „Aha,
vy se ho modlíte při chůzi. Je pravdou,
že občas, když je mi úzko, tak
se modlím. Přemýšlím o tom, proč
se někdy modlím – hlavně když mi teče
do bot – a někdy ne. Je to zajímavé.“
Co tento malý příběh říká? Každý
touží po Bohu, po naplnění, a proto
se každý někdy s něčím na Boha obrátí.
Marie je naší Matkou. S Bohem žije
v důvěrném vztahu matky a dítěte.
Oživujme tento vztah. Já paní říkám:
„Modlím se za ty, kteří se nemají čas
modlit. Prosím, i vy se modlete za své
kamarády. Kdo prosí, tomu Bůh dává.
Nebylo slýcháno, že by Matku Boží její
Syn
nevyslyšel.
Máme
velikou
přímluvkyni,
ochránkyni,
máme
Matku. A to není málo.“
Co nás čeká: Zvu vás na víkend
inspiromat. Máte možnost poznat
zážitkové metody, vyzkoušet si hry,
akce pro mládež. I bdít je Ježíšova
výzva . Nabídka nočního bdění
na Vigilii Seslání Ducha svatého
30.-31.5. od 20.00 do 24.00,
pro zájemce možné bdění až do rána.
V červnu nás čeká závěr kurzu
animátorů II a příprava táborů. Prosím
přihlašujte se postupně na diecézko.
Kdo
má
touhu
sloužit
tak do přípravných skupin. Pozvěte
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všechny mladé, je to setkání pro ně.
Vím, že návštěva sv. Otce hází větší
světlo, nikdo z nás nevěděl, že sv. Otec
letos přijede. Myslím, že setkání
mladých na diecézní úrovni je dobrou
duchovní
přípravou
na
setkání
s papežem. Posílá nám dárce - Ducha
svatého.

Chceš-li si odpočinout, přijeď na chvíli
na středisko. Jen tak na den,
dva…prožít život s námi, něco pomoci
apod. Přeji a vyprošuji mnoho milosti
do závěru školního roku, do všech
zkoušek a maturit.
Ať je Maria, naše
Matka, vždy zářící hvězdou tvého
života. Pán Ti žehnej!
+ o. Kamilos

Liturgický kalendář
KVĚTEN 2009
01.05. 2009 1. čtení: Gn 1,26-2,3 Žalm: Zl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58
02.05. 2009 1. čtení: Sk 9,31-42 Žalm: Zl 116 Evangelium: Jan 6,60-69
03.05
3.05.
05. 2009
2009 1. čtení: Sk 4,8-12 Žalm: Zl 118(117) 2. čtení: 1Jan 3,1-2
04.05. 2009
05.05. 2009
06.05. 2009
07.05. 2009
08.05. 2009
09.05. 2009
10.05. 2009
2009
11.05. 2009
12.05. 2009
13.05. 2009
14.05. 2009
15.05. 2009
16.05. 2009
17.0
17.05. 2009
2009
18.05. 2009
19.05. 2009
20.05. 2009
21.05. 2009
22.05. 2009
23.05. 2009
24.0
24.05. 2009
2009
25.05. 2009

Evangelium: Jan 10,11-18
1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Zl 42 Evangelium: Jan 10,1-10
1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Zl 87 Evangelium: Jan 10,22-30
1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Zl 67 Evangelium: Jan 12,44-50
1. čtení: Sk 13,13-25 Žalm: Zl 89 Evangelium: Jan 13,16-20
1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Zl 2 Evangelium: Jan 14,1-6
1. čtení: Sk 13,44-52 Žalm:Zl 98 Evangelium: Jan 14,7-14
1. čtení: Sk 9,26-31 Žalm: Zl 22(21) 2. čtení: 1Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
1. čtení: Sk 14,5-18 Žalm: Zl 115 Evangelium: Jan 14,21-26
1. čtení: Jan 14,21-26 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a
1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Zl 122 Evangelium: Jan 15,1-8
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Zl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17
1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Zl 57 Evangelium: Jan 15,12-17
1.čtení: Rim 8,31b-39 Žalm:Zl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22
1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Žalm: Zl 98 2. čtení: 1Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17
1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm:Zl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a
1. čtení: Sk 16,22-34 Žalm: Zl 138 Evangelium: Jan 16,5-11
1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Zl 148 Evangelium: Jan 16,12-15
1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Zl 47(48) Evangelium: Mk 16,15-20
1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Zl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a
1. čtení: Sk 18,23-28 Žalm: Zl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Zl 103(102) 2. čtení: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19
1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 16,29-33
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26.05. 2009
27.05. 2009
28.05. 2009
29.05. 2009
30.05. 2009
31.05. 2009
2009

1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a
1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19
1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Zl 16 Evangelium: Jan 17,20-26
1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Zalm 103 Evangelium: Jan 21,15-19
1. čtení: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Zl 11 Evangelium: Jan 21,20-25
1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Zl 104(103) 2. čtení: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15

ČERVEN 2009
01.06. 2009
02.06. 2009
03.06. 2009
04.06. 2009
05.06. 2009
06.06. 2009
07.06. 2009
2009
08.06. 2009
09.06. 2009
10.06. 2009
11.06. 2009
2009
12.06. 2009
13.06. 2009
14.06. 2009
2009
15.06. 2009
16.06. 2009
17.06. 2009
18.06. 2009
19.06. 2009
2009
20.06. 2009
2009
21.06. 2009
2009
22.06. 2009
23.06. 2009
24.06. 2009
25.06. 2009
26.06. 2009

1. čtení: Tob 1,3;2,1a-8 Žalm:Zl 112 Evangelium: Mk 12,1-12
1. čtení: Tob 2,9-14 Žalm: Zl 112 Evangelium: Mk 12,13-17
1. čtení: Tob 3,1-11a.16-17a Žalm: Zl 25 Evangelium: Mk 12,18-27
1. čtení: Tob 6,10-11;7,1.9-17 Žalm: Zl 128 Evangelium:Mk12,28b-3
1. čtení: Tob 11,5-17 Žalm: Zl 146 Evangelium: Mk 12,35-37
1. čtení: Tob 12,1.5-15.20 Žalm: Tob 13 Evangelium: Mk 12,38-44
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40 Žalm: Zl 33(32) 2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
1. čtení: 2Kor 1,18-22 Žalm: Zl 119 Evangelium: Mt 5,13-16
1. čtení: 2Kor 3,4-11 Žalm:Zl 99 Evangelium: Mt 5,17-19
1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Zl 31(30) Evangelium: Jan 18,1-19,42
1. čtení: Ex 24,3-8 Žalm: Zl 116(115) 2. čtení: Zid 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26
1. čtení: 2Kor 4,7-15 Žalm: Zl 116b Evangelium: Mt 5,27-32
1. čtení: 2Kor 5,14-21 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 5,33-37
1. čtení: Ez 17,22-24 Žalm: Zl 92(91) 2. čtení: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
1. čtení: 2Kor 6,1-10 Žalm: Zl 98 Evangelium: Mt 5,38-42
1.čtení: 2Kor 8,1-9 Žalm:Zl 146 Evangelium: Mt 5,43-48
1. čtení: 2Kor 9,6-11 Žalm: Zl 112 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
1. čtení: 2Kor 11,1-11 Žalm:Zl 111 Evangelium: Mt 6,7-15
1. čtení:Oz 11,1.3-4.8c-9Žalm:Iz 12,2-3.4bc.5-62.čtení:Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Jan 19,31-37
1. čtení:Iz 61,9-11Žalm:1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd2.čtení:Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Lk 2,41-51
1. čtení: Job 38,1.8-11 Žalm: Zl 107(106) 2. čtení: 2Kor 5,14-17
Evangelium: Mk 4,35-41
1. čtení: Gn 12,1-9 Žalm: Zl 33 Evangelium: Mt 7,1-5
1. čtení: Gn 13,2.5-18 Žalm: Zl 15 Evangelium: Mt 7,6.12-14
1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Zl 139 2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Lk 1,57-66.80
1. čtení: Gn 16,1-12.15-16 Žalm: Zl 106 Evangelium: Mt 7,21-29
1. čtení: Gn 17,1.5.9-10.15-22 Žalm: Zl 128 Evangelium: Mt 8,1-4
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27.06. 2009 1. čtení: Gn 18,1-15 Žalm: Lk 1 Evangelium: Mt 8,5-17
28.06. 2009
2009 1. čtení:Mdr 1,13-15;2,23-24 Žalm:Zl 30(29) 2. čtení:2Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43

29.06. 2009
2009 1. čtení: Sk 12,1-11 Žalm: Zl 34(33) 2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19

30.06. 2009 1. čtení: Gn 19,15-29 Žalm: Zl 26 Evangelium: Mt 8,23-27

Svátky a slavnosti







Květen
01.05. Dělník sv. Josef
03.05. Svátek sv. Filipa a Jakuba
08.05. P.Maria prostř.vš. milostí
14.05. Svátek sv.Matěje, apoštola
16.05.Svátek sv. Jana Nepomuck.
31.05. Sl. Seslání Ducha Sv.








Červen
11.06. Těla a krve Páně
19.06. Sl.Nejsv.Srdce Ježíšova
20.6. Pam. Neposkv. srdce P.Marie
24.06. Sl.Nar.sv.Jana Křtitele
29.06. Sl.Sv. Petra a Pavla
30.06. sv. prvomučedníci římští

Benedikt XVI. mládeži
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXIV. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE
5. DUBNA 2009
"Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10)
(pokračování z minulého čísla)
Velká naděje je v Kristu
Pro Pavla není naděje pouze ideál nebo sentiment, ale živá osoba, Ježíš Kristus, Boží
Syn. Vnitřně proniknut touto jistotou bude moci napsat Timotejovi:
"Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10). „Živý Bůh“ je Kristus
zmrtvýchvstalý a přítomný ve světě. On je pravá naděje: Kristus, který
žije s námi a v nás a který nás volá k účasti na svém vlastním věčném
životě. Pokud nejsme sami, pokud je on s námi, nebo lépe, jestli on
je naše přítomnost a budoucnost, proč mít strach? Křesťanská
naděje totiž znamená toužit „po nebeském království a po věčném
životě jako po svém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým
příslibům a nespoléháme na své síly, ale na pomoc Ducha
Svatého“.
Na cestě k velké naději
Drazí mladí, jako se Ježíš jednoho dne setkal s mladým Pavlem, tak se chce také setkat
s každým z vás. Ano, dříve než se toto setkání stane naší touhou, je velkou touhou Krista.
Někdo z vás se mě však může zeptat: jak se s ním mohu setkat já, dnes? Nebo spíš: jak se
on přiblíží ke mně? Církev nás učí, že už touha po setkání s Pánem je plodem milosti.
Když v modlitbě vyjadřujeme svou víru, i když to je v temnotě, už se s ním setkáváme,
protože On se nám dává. Vytrvalá modlitba otvírá naše srdce pro jeho přijetí, jak to
vysvětluje sv. Augustin: „Bůh chce, aby se naše touha vyzkoušela v modlitbě. Tím nás
připravuje k přijetí toho, co je připraven nám dát.“ Modlitba je dar Ducha, který z nás
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dělá muže a ženy naděje, a modlit se znamená uchovávat svět otevřený vůči Bohu.
Dejte ve svém životě prostor modlitbě! Modlit se sám je dobré, a modlit se společně je
ještě lepší a prospěšnější, protože Pán slíbil, že bude přítomen tam, kde se dva nebo tři
shromáždí v jeho jménu (srov. Mt 18, 20). Je mnoho
způsobů, jak
s ním navázat přátelství: existují zkušenosti, skupiny a
hnutí, setkání
a návody, jak učit modlitbě a tak růst ve zkušenosti víry.
Zúčastňujte se
liturgie ve své farnosti a hojně se syťte Božím slovem a
aktivní účastí
na svátostech. Jak víte, vrchol a střed existence a poslání
každého
věřícího a každé křesťanské komunity je eucharistie,
svátost spásy,
v níž je přítomný Kristus a dává jako duchovní pokrm pro
věčný život své
vlastní tělo a svou vlastní krev. Skutečně nevýslovné
tajemství!
Kolem eucharistie se rodí a roste církev, velká rodina křesťanů, do níž se vstupuje křtem
a kde je člověk neustále obnovován svátostí smíření. Biřmováním jsou pokřtění
utvrzováni Duchem Svatým v životě jako autentičtí přátelé a svědci Kristovi, zatímco
svátosti svěcení a manželství je uschopňují realizovat jejich apoštolské úkoly v církvi a ve
světě. Konečně pomazání nemocných nám dává zakusit Boží útěchu v nemoci a utrpení.
Jednat podle křesťanské naděje
Jestliže se sytíte Kristem, drazí mladí, a žijete vnořeni do něj jako apoštol Pavel,
nebudete moci jednat jinak, než o něm mluvit a dávat ho poznat a milovat tolika svým
přátelům a vrstevníkům. Když se stanete jeho věrnými učedníky, budete schopni přispět
k utváření křesťanských společenství proniknutých láskou, jako byly ty, o nichž se
zmiňuje kniha Skutků apoštolů. Církev s vámi počítá pro tento misionářský úkol. Ať vás
neodradí obtíže a zkoušky, které vás potkají. Buďte trpěliví a vytrvalí a přemáhejte
přirozené sklony mladých k ukvapenosti a chtění všeho a hned.
Drazí přátelé, buďte jako Pavel
svědky Zmrtvýchvstalého! Dejte ho poznat
všem mladým i dospělým, kteří
hledají „velkou naději“, jež by dala smysl
jejich životu. Pokud se Ježíš stal
vaší nadějí, řekněte to také ostatním skrze
svou radost a duchovní,
apoštolské a sociální nasazení.
Kristus se ve vás zabydlel,
když jste mu s vírou odpověděli a dali
mu
veškerou
svou
důvěru; šiřte tuto naději kolem
sebe. Provádějte volbu,
jíž se projevuje vaše víra: ukazujte,
že
jste
prohlédli
nástrahy modlářství a peněz,
materiálních
dober,
kariéry a úspěchu a nenecháváte se
přitahovat
falešnými
přeludy.
Nepodléhejte
logice
egoistických zájmů, ale
pěstujte lásku k bližnímu a usilujte o
to, abyste dávali sebe a své
lidské a profesionální schopnosti do
služeb společného dobra a
pravdy, stále hotovi odpovědět a
obhájit se „před každým, kdo se
vás ptá po důvodech vaší naděje“ (1 Petr 3,
15). Autentický křesťan není nikdy
smutný, i když zrovna musí čelit různým
zkouškám, protože Ježíšova přítomnost je tajemstvím jeho radosti a pokoje.
Maria, Matka naděje
Ať je vám sv. Pavel vzorem na této cestě apoštolského života, on, který živil svůj život
neustálou vírou a nadějí a následoval tak příklad Abrahama, o němž napsal v listu
Římanům: „Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha
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národů“ (Řím 4, 18). Ve stopách lidu naděje – formovaného proroky a svatými všech
dob – pokračujme na cestě uskutečňování Království a ať nás na naší duchovní cestě
doprovází Panna Maria, Matka naděje. Ta, v níž se vtělila naděje Izraele, která dala světu
Spasitele a která zůstala pevná v naději u paty kříže, je pro nás vzorem a oporou. Maria
se za nás předeším přimlouvá a vede nás z temnoty našich obtíží k zářícímu rozbřesku
setkání se Zmrtvýchvstalým. Toto poselství bych chtěl zakončit, drazí mladí přátelé,
přisvojením si onoho krásného a proslulého povzbuzení sv. Bernarda, inspirovaného
mariánským titulem Stella Maris, Hvězda mořská: „Ty, který si uvědomuješ, že se na
tomto světě spíš zmítáš v bouřích a vichřicích, než abys kráčel po pevné zemi, nespouštěj
oči z této zářící hvězdy, pokud nechceš být pohlcen bouří. Ať se zdvihají vichry pokušení,
ať se staví do cesty úskalí protivenství, hleď na hvězdu, vzývej Marii… V nebezpečích,
v úzkostech, v kritických situacích, mysli na Marii, vzývej Marii… Když ji budeš
následovat, neztratíš se; když ji budeš vzývat, nepropadneš beznaději; když na ni budeš
myslet, nezmýlíš se. S její oporou neupadneš; pod její ochranou se nemáš čeho bát; pod
jejím vedením nepoznáš únavu; s její pomocí dosáhneš cíle.“
Maria, Hvězdo mořská, veď mladé celého světa k setkání se svým božským Synem
Ježíšem a buď také nebeskou ochránkyní jejich věrnosti evangeliu a jejich naděje!
S ujištěním o své každodenní modlitbě za každého z vás vám, drazí mladí, i vašim
drahým z celého srdce žehnám.
Vatikán 22. února 2009
Benedikt XVI.

Ze života V.I.P.
Milý čtenáři,
zatímco ty sedíš pěkně ve svém křesílku, srkáš kávičku, pohodlně sis uvelebil nohy na
opěradle sofa a otvíráš Vagonek s pocitem: co tam ve Vsi zase vymysleli ze trapárnu, já
a další členové týmu parkujeme kola, zhluboka oddechujeme a utíráme krystalky soli
z našich opálených čel. V nohách máme 220 km a naše těla přišly o několik
přebytečných kil. Pokud všímavý čtenář tu a tam pročítal harmonogram Diecéznního
střediska, jistě mu
neuniklo, že na začátku května se konala
cyklopouť po diecézi.
Osazenstvo této poutě bylo poněkud komorní,
čítalo 7, místy 8 členů,
včetně řidiče doprovodného vozidla. Co napsat
o této pouti, aby to
milého čténáře poněkud neunavilo?
Kdybych
se
měla
věnovat té části, které zabírala nejvíc
času, již zakrátko by
čtenář měl pocit jisté stereotypnosti.
Šlapání na kole do
kopce, pak po rovince, z kopce, kolem
míhající se stromy a
domy, pod koly rychle se míhající ještěrky
a už nemíhající se kočky
ve formátu 2D, poletujicí mušky v rojích
okolo nás i našich
dutinách ústních a spoustu dalších více či méně
zajimavých podnětů… Avšak to hlavní a důležité, co by čtenáře mohlo zajímat se již
neodehrávalo v sedle kola a za věčného doprovodu drčení dynama. To nejkrásnější nás
čekalo první večer, takřka by se dalo hovořit o zázraku. Čekala nás první noc
v nehostinné krajině mezi vodními nádržemi Kružberk a Slezská Harta, v oblasti, kde
lišky dávají dobrou noc a lidé jsou zde na vymření. Kolem sebe vidíte pouze vesnice,
kterým zůstalo pouze jméno a zeměpisné určení, avšak obyvatelstvo se již vytratilo
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někdy před 60 lety. V této krajině nás čekala první noc. Měli jsme s sebou stany,
špekáčky, trochu horčice a chleba. Byli jsme unavení, spocení a představa nocování
v takových podmínkách v nád zvuzovala oprávněné pocity děsu. Čekalo nás však
překvapení. Jednémoc milá rodinka, jakmile zaslechla o unavených poutnících, hned si
nás adopotovala na jeden večer a nabídla nám nám na dvoře místo k postavení našich
stanů, svou kuchyni, koupelnu i svou večeři. Postarali se o nás jak o vlastní děti a ti
nejunavenější z nás mohli dokonce nocovat v postelích s prachovými peřinami. Starávili
jsme s touto rodinou moc pěkný večer při grilování a povídání vtipů. Pro všechny to
bylo krásné svědectví o tom, jak může vypadat bratrská láska dle evangelního posleství.
Tato zkušenost je ještě umocněna tím, že členové rodiny, kteří nás přijali do svého kruhu
bez jakéhokoliv strachu, nikdy ve své knihovčce Bibli
neměli.
Teď už i já sedím v křesílku, popíjím kávu a
zkouším najít tu
nejpohodlnější polohu, abych ulevila jistým
částem svého těla,
které při jízdě na kole obvykle dostávají
zabrat. Vzpomínám
na cykloupouť, obzvláště na naši adoptivní
rodinku, které patří
ještě jeden veliký dík. Děkuji jim, děkuji
svým spolujezdcům
v sedle, děkuji řidiči doprovodného vozidla,
bez kterého by se
nám těžko jelo a bez kterého bychom
nepotkali
naše
dobrodince a hlavně děkuji Pánu Bohu, bez
něhož by nebylo zhola
nic. Pro milého čtenáře mám úžasnou zprávu - příští rok se jede znova.
Leň(k)a

Zástupci za děkanáty
Recognised
Dvakrát odbíjí zvon a my naskakujeme do Viktora a Jeronýma… Totiž, je pátek 15.5.,
čas 17.30h a četa Zástupců za děkanáty společně s teamáky vyjíždí na průzkumnou misi,
ohledání místa letošního diecézního setkání mládeže ostravsko-opavské diecéze. Toto
setkání je naplánováno na první týden v srpnu v místě panenských Jeseníků – městě
Zlaté Hory. Město, ústící přímo sousedící s Polskou „Rzespospolitą“, bylo vybráno
záměrně. Je to pohraniční oblast, takže lidmi často opomíjená. Po odsunu německých
spoluobčanů kostely zejou, až na výjimky, prázdnotou. Chceme tomuto kraji přinést
úsměv, radost, přiložit ruku k dílu…ukázat, že nejsou sami.
Naskakujeme tedy do střediskového Fordu a Fabie o.Kamila a hurá směr Zlaté Hory.
Cestou vyzvedáváme část osazenstva v Ostravě a Opavě. Kolem 20h protínáme vstupní
osu Zlatých Hor. Na faře jsme již očekávání místním zodpovědným pastýřem o.Pavlem
Kuchařem. Mírné úpravy stolovacích míst v kuchyni předchází přípravám toužebně
očekávané večeře. Každý z nás nese v dlaních své dary potravy, o kterých nikdo
nepochybuje, že budou „spaseny“. V průběhu večeře přijíždí poslední dva články naši
roty, jsme, kompletní, tedy v současných možnostech. Večerní poradou vstupujeme
do oficiálního „recognised“ míst konání diecézka. Jsou jasně rozděleny kompetence
a zodpovědnosti. Zodpovězena jsou všechna „ale“, odstraněny všechny otazníky…snad,
prozatím. Zpěvem a modlitbou zakončujeme „oficiální“ ráz večera a vlastně i celý den.
Zalézáme do spacáku a v hlavách nám probíhá nespočet myšlenek, nápadů, obav
a stresů týkajících se přípravy i vlastní realizace srpnového setkání.
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Sobotní ráno nás vítá lehkým ťukotem dešťových kapek o okenní římsy. Absolvujeme
decentní očistu a pak již polorozlepení chvátáme rychlým krokem do kostela, jenž
sousedí s farou, asi 50m a 30 schodů. V chrámu nanebevzetí Panny Marie se rozlévá
úžasné ticho okrášlené malbami v klenbách a kaplích kostela. Opět se necháváme
povzbudit písní a Slovem…Duchem Svatým. Po ranní modlitbě nám znovu o.Pavel
dokázal um svého šarmantního a inteligentního humoru při výkladu historie
i současnosti týkající se zdejšího kostela a farního společenství. Křížem zakončujeme
prohlídku chrámu a neméně svižným krokem, jenž nás doprovázel do kostela, míříme
na faru do kuchyně, kde nás plně očekává snídaně, mňam!
Tělo je naplněno, je zapotřebí naplnit také očekávání z míst týkajících se diecézního
setkání. Velký obdiv získává zdejší základní škola, která bude při setkání plnit zejména
funkci nocležní, stravovací a workshopovou. Milým slovem a příjemnou vstřícnosti nás
prohlídkou ZŠ doprovází pan školník. Vypadá to vskutku perfektně, odfajfknuto.
Loučíme se se školníkem a díky nešetříme. Nyní je v plánu návštěva turisty oblíbená
oblast zvaná „Zlatorudné mlýny“. Zde po dlouhá staletí zlatokopové bojovali s těžkou
rudou. I účastníci letního setkání budou mít tu možnost s rudou se poprat a třeba vytěžit
zrníčko zlata. Okoukáváme místo pro koncert, srub sloužící hostům pro občerstvení,
testujeme lanové minicentrum…myšlenka strávení jednoho odpoledne diecézního
setkání zde je představitelná. Naše poznávání města Zlaté Hory končí dobytím vrcholu
„Zlaté Hory“, hory
zasvěcené
Panně
Marii Pomocnici –
Maria Hilf. „Zde by
neměl být problém“,
ozývá
se
z niter
dobrovolníků. Polední
mši sv. vkládáme své
lidství
do
rukou
Páně…snad budeme
vstřícnou hmotou pro
Boží plány.
Zakončení
společného „víkendu“
nemůže být nikde
jinde než v kuchyni
u
prostřeného
stolu…☺
Všechny Vás prosíme o modlitbu za přípravu i realizaci diecézka. Jistě „zblajzne“
nemálo sil a obětí. Modlitbu za setkání a všechny aktuality naleznete na webu setkání.
Nezapomeňte také na to, že setkání je tady pro vás, Pán nás zve ke společnému prožívání
a čerpání sil. Na stejném webu naleznete plakátek, přihlášku a potřebné instrukce. Rádi
také uvítáme pomocné ruce v přípravném týmu – dobrovolníci pomáhající při
ubytování, stravování, zdravotníci, stavbaři a pořadatelé (hlaste se do konce června na
kontakty uvedené na webu diecézka). http://dcm.doo.cz/diecezko09
keefa

Děkanátka
Děkanátka 09
Děkanátní setkání mládeže – Libhošť
V sobotu 28. 3. 2009 v obci Libhošť uspořádala mládež novojičínského a bíloveckého
děkanátu své setkání. Na místo se každý dopravil autobusem, autem nebo pěšky. Celkem
se zde sešlo přes 120 mladých. V 10 hodin jsme začali společně v kostele. Přivítal nás
otec biskup František z Ostravy. Motto tohoto setkání bylo: „Máme naději v živém Bohu“
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a právě na toto téma si připravil katechezi o. Vladimír Schmidt. Otec Vladimír je
kopřivnický rodák, nyní působí v Odrách. Naučili jsme se hymnu
děkanátního setkání. Po poledni následovala asi hodinová hra
v terénu, která nesla název: „Umíš? Ukaž! Aneb Pavel se taky
snažil..“:-) Bylo připraveno deset soutěžních úkolů ( např.
biblické sudoku, lana na stromech, guma od traktoru…).
Soutěžící se snažili, aby získali co nejvíce bodů. Po namáhavé hře
následoval „společný oběd“. V místním katolickém domě pro nás
farníci z Libhoště připravili spoustu výborných chlebů
s pomazánkami a perfektní buchty, koláče a sladkosti. Mňam!
Odpoledne byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a zúčastnit se adorace v kostele.
Od 15 hodin probíhalo 7 různých přednášek ( např. exorcismus, křesťanská hudba, láska
a chození, druhy modlitby…..). Každý účastník si mohl vybrat tu, která ho nejvíce
zajímala. V 17 hodin jsme se v kostele sešli na mši svaté, kterou sloužil o. Mons. Alois
Peroutka, novojičínský děkan. Na této mši svaté bylo ještě 6 dalších kněží, kteří přijeli se
svými mladými jak z bílovického, tak novojičínského děkanátu. Na závěr mše svaté nás
všechny otec Alois povzbudil a řekl nám, abychom naději, radost a lásku rozdávali všude
kam přijdeme. Závěrečným potleskem jsme poděkovali všem, kteří setkání připravovali,
jak schóle z Fulneku, animátorům, pořadatelům, kněžím tak všem místním, že nás tak
mile přijali a bohatě pohostili:-) Okolo sedmé hodiny večer jsme se rozjeli do svých
domovů a rádi jsme vzpomínali na celodenní zážitky.
S veškerou přípravou nám mladým pomáhali naši kaplani pro mládež, kterými jsou
o. Vladimír a o. Dušan Zelinovi za novojičínský děkanát a o. Klement Rečlo za bílovecký
děkanát. Za to jim děkujeme:-)

Jak nás pohltil Matrix
aneb setkání mládeže děkanátu Frýdek a Místek
To ráno 28. 3. se většina lidí ještě pomalu probouzela ve svých domovech.
Jako každý normální den. Jen pár vyvolených si ten den přivstalo, aby
společně odpověděli na výzvu spojených děkanátů. Sjelo se k nám na 150
mladých lidí z Místku, Frýdku a okolí, aby zažili společně Děkanátní
setkání mládeže 2009, které se u nás konalo naposledy před osmi lety!
Dnešní svět žije hlavně z akčních scén amerického filmu, a tak jsme
si řekli, že nejlepší způsob, jak přitáhnout mladé lidi, ale zároveň jim
ukázat, že život může být i o něčem jiném, bude akční hra po městě
s názvem „Matrix“. A tak jsme se společně dostali do jiné reality.
Do reality plné akčních zastánců lidstva i zlých agentů. Sami jsme
se stali na několik hodin těmito hrdiny, zastánci, bojovníky. Mnohokrát to bylo velice
obtížné (nožky nás bolely, agenti nás chytali a kolemjdoucí nás nechápali ☺),
ale nakonec jsme přece jen porazili zlo a zvítězili. Stejně jako jsme i v našem životě
agenti Boží a máme porážet zlého. Někdy to není lehké, stejně jako v prožité hře – už
nemáme sílu bojovat, zlo nás chytá ze všech stran a nevěřící lidé si na nás ukazují prstem
a smějí se našemu snažení. Ale je-li Bůh s námi (a On opravdu je!), kdo je proti nám?
Vždyť nám byl slíben život věčný. Nám se dostalo za odměnu velmi chutného oběda
a zaslouženého odpočinku. Odpolednem nás provázely dvě přednášky. První hovořila
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o našem životním povolání (ať už v manželství, kněžství či v řeholním životě). Protože
Bůh má pro nás nachystané naše povolání tak, abychom byli užiteční v Jeho plánu.
Druhá nám ukázala daleko větší, tedy celosvětové, setkání mládeže, které se konalo v
Sydney. Byl krásný pocit vědět, že
existuje tolik věřících lidí a že ve
víře nejsme sami. Celý tento den,
který jsme společně
prožili, jsme vložili do mše svaté,
kterou
vedl otec děkan osobně (aneb jak v žertu
prohlásil:
„Každý rok bývá vždy jen setkání s biskupem – dnes
konečně i
s děkanem“ ☺). Myslím si, že na jeho kázání o tvarůžkách (musíme
první
dozrát, abychom byli lépe stravitelní ☺ ) jen tak nezapomeneme (zvláště Filip, který si je
po mši snědl před kostelem). A tak bych chtěla poděkovat všem, kteří se tohoto setkání
zúčastnili. Vždyť v boji proti zlu nejsme sami! Mohli jste vidět, že i ve Frýdku-Místku
jsou lidé, kteří důvěřují Bohu jako vy. „Proto se namáháme a zápasíme, že máme
naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.“ (1.Tim 4, 10)
Lucie Nyklová

Hranice – děkanát Krnov
Už jsme se dočkali. Prvního května se v krnovském děkanátu konalo děkanátní
setkání mládeže. Mělo to své důvody, že jsme se nesetkali v březnu jako ostatní.
Naplánovali
jsme se poutní setkání. Cesta začala
v Krnově
–
Krásných Loučkách a putovalo se přes
polské území
do Pielgrzymów a do českých Pelhřimovy
a z Pelhřimovy
do Města Albrechtic. Při překročení
hranice jsme si
připomněli význam hranice. Hranice nemá
rozdělovat lidi,
nemá znemožňovat putování, ale hranice
má
vymezit,
jaké kdo území spravuje, tak jak nám to
Bůh svěřil. Pielgrzymów nás vítal zvoněním zvonů avšak už bylo po poutní mši. Příště už
budeme vědět, že kostel je zasvěcen Josefu Dělníkovi. Přesunuli jsme se
do Pelhřimovy, kde jsme slavili mši svatou. Zajištění potřebných věcí a dobrého guláše
se zhostila rodina Jedelských z Města Albrechtic. A tak jsme promodlili jedno
zapomenuté místo, posílili společným agapé
a putovali
dál do Města Albrechtic.
Během celého
putování
měl kaplan připravené čtyři zastavení, která
by se dala
nazvat „Hranice“, „Všechno tvorstvo chválí
Boha“,
„Nářek
nad
zpustošeným
chrámem“
a „Radost
poutníků při vstupu do chrámu“. Cestou
jsme
se
dobře bavili, zahráli na kytaru, zazpívali,
objevili
studánku, vylezli na mnoho posedů. Součástí
naší
dvanáctičlenné výpravy byl pes Falcy. Ten dokázal naběhat dvojnásobek naší devatenácti
kilometrové pouti. Krása přírody a memento zapomenutého kraje na nás udělali silný
dojem. Snad i naše pouť a oběti dopomohou k oživení našeho kraje, k úspěšné přípravě
diecézního setkání a nám ve studiu a v duchovním životě.
o.Radim
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Nástěnka
Nástěnka
Láska není samozřejmostí
(Podle Anselma Grüna)
Bez lásky je život nesnesitelný
Člověk ve svém nejhlubším nitru ví, že se mu život vydaří jen tehdy, bude-li smět milovat
a být milován, bude-li smět lásku zakoušet i rozdávat. Bez ní se život stává peklem a je
nesnesitelný. Bez lásky je sice možno vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný.
Naplnění však bez ní dojít nelze. Život bez lásky je prázdný a chladný.
Šťastná láska není samozřejmostí
Ač lidé touží po pravé lásce jakkoli intenzivně, přece často zakoušejí, že se jejich cit
mnohdy promění v nenávist, žárlivost, pomstu, dokonce i v ochotu milovaného člověka
zahubit. I když je láska ještě v plné síle, přece se do ní mísí pochybnosti, zda mě ten
druhý skutečně miluje. Odrážet takové myšlenky není vůbec lehké: mohou se uhnízdit
v srdci a zatemnit je. Cítíme, že šťastná láska není zdaleka samozřejmost - vždycky je
ohrožena pochybami o lásce druhého a vlastní neschopností umět milovat.
Již v mnoha kázáních jsem slyšel, že nás Bůh miluje…
V mnoha kázáních jsem slyšel, že nás Kristus miluje, a že zemřel
z lásky k nám. Pro mne však bylo toto sdělení abstraktní a prázdné.
Nedotklo se mě. Jedním z pokusů uvědomit si lásku Boží byla pro mne
meditace o křtu Ježíšově (Lk 3,21). Ježíš sestupuje do Jordánu, otvírá se
nad ním nebe a Bůh mu říká: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl
zalíbení.“ Tento výrok, že jsme milovaní synové a milované dcery Boha, slýcháme dosti
často. Většinou nám ale jde jedním uchem tam, druhým ven a míjí se účinkem.
„Ty jsi můj milovaný syn!“ „Ty jsi má milovaná dcera!“
Existenci Boží lásky jsem zakusil, když jsem při meditaci vědomě vyslovil: „Ty jsi můj
milovaný syn.“ Tuto větu jsem vyřkl do svého strachu, do své temnoty, do svého selhání,
do své průměrnosti, do své životní lži. Ježíšův křest je pro mne krásný obraz - nebe se
otevřelo právě tehdy, když sestoupil do hlubin (Jordánu). Nebe se chce otevřít i nad
hlubinami a propastmi mé duše. Já však musím sebrat odvahu a do těchto vnitřních
propastí sestoupit, abych tam v hloubce zaslechl nový zvuk slov: „Ty jsi můj milovaný
syn!“ - „Ty jsi má milovaná dcera!“ Teprve když jsem větu o milovaném synu vyslovil do
svého konkrétního života, dotkla se nejintimnější hloubi mé duše a přinesla mi vnitřní
mír. Všechny řeči o Boží lásce kolem nás jen kloužou, nedosahují-li do zkušeností
našeho běžného života.
Ve všech situacích života
Výrok, že jsme synové a dcery Boží, prokáže svou proměňující moc jen tehdy, působí-li
ve všech situacích našeho života, především pak v našem utrpení. Slova o Boží lásce
nejsou něčím, co by nás mělo ve zbožných meditacích vzdělávat, ale chtějí proměnit náš
život, otevřít nad námi nebesa právě tam, kde jsme ohroženi, zkoušeni, slabí
a neschopní.
Jen Boží láska je zcela čistá!
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Akce pro vás

1. - 3.5. 2009
5. – 7.6. 2009
Stará Ves n/O.
Předposlední a poslední setkání
mají první květnový a červnový
víkend
animátoři
„jedničky“.
Setkání
začíná
jako
obvykle
páteční večeří a končit bude
v neděli obědem. Setkání proběhne
ve Staré Vsi n/O.

12. - 14.6. 2009
Stará Ves n/O.
Své „last“ setkání mají druhý
červnový
víkend
animátoři
„dvojky“. Setkání začíná jako
obvykle páteční večeří a končit
bude v neděli obědem. Setkání
proběhne ve Staré Vsi n/O.
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8. – 10.5. 2009
Stará Ves n/O.
Reziví Ti doma kolo a nemáš
příležitost jej využít? Říkáš si, že by
se po zimě hodilo shodit nějaké to
„deka“ navíc? Opraš svůj bicykl,
nasedni na něj a přijeď k nám do
Staré Vsi n/O. Odtud vyrážíme
v pátek 8.5. v 9h ráno prozkoumat
zákoutí naší diecéze. Konec je
plánován kolem 12.30h v neděli 10.5. ve
Staré Vsi n/O. Přihlásit se můžeš na
stara.ves@razdva.cz
(předmět
Cyklopouť)
nebo
telefonicky
558 669 413, 731 625 718.

22. – 24.5. 2009
Stará Ves n/O.
Dochází Ti inspirace „co hrát“ s dětmi na
táboře nebo pravidelných schůzkách? Chceš si
připomenout zásady první pomoci? A umíš
správně připravit ty nejakčnější hry? To vše
Tě naučíme a ukážeme! Stav se k nám na
Středisko mládeže do Staré Vsi n/O. Možná
přijde i adrenalin☺ Začínáme v pátek v 19h
a končíme v neděli po 12h. Přihlásit se můžeš
na: stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky
558 669 413, 731 625 718.

17.6. 2009
Biskupství Ostrva
Závěrečné
setkání
na
Večeru
mladých v letošním školním roce se
uskuteční ve středu 17.6. Zazpívat

30. – 31.5. 2009
Stará Ves n/O.
Cítíš se sám? Zveme Tě s VKH
Ostrava na očekávání Ducha sv. a
následně na vigílii Seslání Ducha sv.
Začínáme ve 20h v kostele sv.
Jana Křtitele ve Staré Vsi n/O.
Můžeš s námi bdít celou dobu
nebo jen „chvíli“ a můžeš u nás
přespat.

přijede folková kapela I.C.Q., jejímiž
členy jsou již ostřílení hudebníci
z různých
festivalů
a
koncertů.
Více
o
kapele
naleznete
na:
http://www.kapelaicq.info/.
Po
koncertu bude možnost opéct si párek
u táboráku☺ Začínáme klasicky mši
sv. v 18h, přijít můžeš už v 17h
posedět v našem „baru“, popovídat si
a dát něco na zub. Po mši sv. je
možnost rozhovoru s knězem.
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7. – 11.7. 2009
Stará Ves n/O.

13. – 19.7. 2009
Stará Ves n/O.

Nemáš zatím nic v plánu, chceš nám
pomoci,
prožít
společné
chvíle
modlitby, výletů, her, zábavy a mnoha
dalšího? Přijeď k nám na Diecézní
středisko mládeže do Staré Vsi n/O.!
Můžeš přijet na jeden, dva, tři, … dny.
Piš na mail: stara.ves@razdva.cz nebo
volej: 558 669 413, popř. 731 625 718.

Tábor pro kluky a holky ve věku 3. – 9. třídy
základní školy. Přihlásit se je nutno do konce června
na: stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky
558 669 413, 731 625 718.

17. – 23.8. 2009
Bílá Voda(Jesenicko)
Tábor nejen pro děti z Jesenicka, které mají min.
ukončenou 1. třídu ZŠ a nemají více než 15 let.
Přihlášky přijímáme do 15. července. Posílejte je na:
stara.ves@razdva.cz nebo volejte tel.č.: 558 669 413,
731 625 718.
Další tábory na www.animaiuventutis.cz
v odkazech jednotlivých poboček.

2009/2010

Stará Ves n/O.
Letošní kurz Školy partnerství je
již ukončen. Zájemci o Školu
partnerství v příštím školním
roce(2009/2010)
kontaktujte
Standu Dostála na telefonu
731 625 606
nebo
mailem:
sdostal@doo.cz.

29.8. 2009
Stará Ves n/O.
Rozloučit se s prázdninami a týmáky,
kteří končí svou službu na Středisku, a
zároveň prosit o požehnání pro nový
školní rok můžeš poslední srpnovou
sobotu na Diecézním středisku mládeže
ve Staré Vsi n/O. O zábavu bude
postaráno a taky se najde něco na zub
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☺ Blondýnka stojí u brány parku a čte
si tabulku VSTUP JEN SE PSEM NA
VODÍTKU. Zamyslí se a pak přemýšlí:
"Nějaký špagát bych našla, ale kde
seženu psa?"
☺ Viděl jsi někdy zmuchlanou stovku?"
Ne," říká muž znuděným hlasem.
Manželka před ním zmačká stovku.
A viděl jsi někdy zmuchlanou
tisícovku?" Ne." "Tak se podívej..."
a muchlá před ním tisícovku. Pak se ho
ptá: "A viděls někdy zmuchlaných osm
set tisíc?" Muž na to nechápavým
hlasem: "Ne..." "Tak to se jdi podívat,
stojí v garáži."
☺ Dva bankéři diskutují nad aktuální
situací... "Člověče, po včerejším
propadu na burze, jak jsi spal?" "Jako
malé dítě!" "To nechápu?" "Celou noc
jsem řval a dvakrát jsem se pokakal."

☺ Učitelka nakreslila na tabuli jablko a
ptá se dětí: "Co jsem to nakreslila?"
Přihlásí se Pepíček: "Zadek." Učitelka
se rozplakala a vyběhla ze třídy.
Za chvíli do učebny vkročí ředitel a
křičí: "Proč jste paní učitelku dohnali k
slzám? A kdo nakreslil na tabuli ten
zadek?"
☺ Manželka takhle jednou přijede z
práce domu a povídá manželovi:
"Drahý, v karburátoru je voda." "Voda v
karburátoru? To je divný." "Opravdu, v
karburátoru je voda." "Prosím tě, vždyť
ty ani pořádně nevíš, co je to
karburátor." "Kde's nechala auto?" "V
bazénu."
☺ Baví se dva kapři a jeden se ptá
druhého: "Věříš na život po Vánocích?"

☺ Anička volá Pepíčkovi a říká:
"Pepíčku, přijď večer k nám, nikdo
nebude doma." Pepíček se oholí,
vymydlí, jde k Aničce, zazvoní a ... ... ...
...nikdo není doma.

…chce se někdo projet?...
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