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Úvodní slůvko
Ahoj všichni odpočatí,
naplnění po prázdninách!

duchem

Věřím, že vaše tělo a na prvním
místě váš duch je pln síly. Smysl
dovolených, táborů, puťáků není
v počtu absolvovaných prázdninových
akcí, ale v rozhodnosti, kde a s kým
budu trávit prázdniny. Snad vám také
zůstal čas na rodiče a rodinu a na práci
doma. Často se totiž stává, že jsou
mladí neustále pryč a doma žádná
pomoc. To je špatné! Nezapomínejme,
že život má svůj řád a všechno chce své.
Rád
vzpomínám
na
domácí
prostředí. Nejprve byla „automaticky“
povinnost
práce
doma,
okolo
hospodářství a až pak aktivity ve vesnici
či mimo ní. Rodiče nám nemuseli nic
říkat, my jsme viděli co je potřeba
udělat. Tak jsme šli do toho. Častokrát
rodiče slýchávali: „Jak to děláte,
že děcka nemusíte k ničemu nutit?“
Stačil příklad a bylo to.
Chci vám všem moc poděkovat
za diecézní setkání mládeže ve Zlatých
Horách. Vytvořili jsme prostředí
důvěry, možnosti setkat se s Ježíšem
a Marií. Ať vám tento příklad slouží
ve vašich životech jako jeden
ze základů. Je potřeba prožívat víru
společně, v mládí, ale také s celým
Božím lidem. Různě se ptáte, kdy bude

další setkání. Příští vícedenní bude
za 5 let. Příští rok bude diecézko
jednodenní tradičně o páté neděli
postní v děkanátu Hlučín.
Díky
patří
také
všem
spolupracovníkům a mým nejbližším
týmákům. Odcházejí mi všichni
ze Střediska. Díky jim se dařilo mnoho
věcí a situací plně prožít. Ať dobrý Bůh
dokoná v jejich životech co započal.
Jak říká Göthe: „K tomu, abych poznal
skladatele, musím se s ním setkat,
poznat jeho prostředí.“ Tak vás zvu
na setkání s novými týmaky. Jsou
to mladí jako vy a chtějí sloužit Bohu
a vám. Prosím za ně i za vás, aby vše
rostlo ke chvále Boží.
Těším se na setkání s vámi!
Nezapomeňte na návštěvu Papeže
Benedikta XVI ve Staré Boleslavi. Jde
také o svědectví víry. O. Vít Zatloukal
a spolupracovníci pro vás připravují
požehnaný
program.
Začínáme
už v neděli 27.9. v 19.30 hod.
na náměstí ve Staré Boleslavi. Pozvi
také své váhající kamarády. Nabízíme
vám jet na setkání v neděli společným
vlakem. Více na http://dcm.doo.cz
nebo na www.navstevapapeze.cz.
Požehnaný školní rok, vše dobré přeje
o. Kamil
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Liturgický kalendář
ZÁŘÍ 2009
01.09. 2009
02.09. 2009
03.09. 2009
04.09. 2009
05.09. 2009
06.09. 2009
07.09. 2009
08.09. 2009
09.09. 2009
10.09. 2009
11.09. 2009
12.09. 2009
13.09. 2009
14.09. 2009
15.09. 2009
16.09. 2009
17.09. 2009
18.09. 2009
19.09. 2009
20.09. 2009
21.09. 2009
22.09. 2009
23.09. 2009
24.09. 2009
25.09. 2009
26.09. 2009
27.09. 2009
28.09. 2009
29.09. 2009
30.09. 2009

1. čtení: 1Sol 5,1-6.9-11 Žalm: Zl 27 Evangelium: Lk 4,31-37
1. čtení: Kol 1,1-8 Žalm: Zl 116 Evangelium: Jan 6,60-69
1. čtení: Kol 1,9-14 Žalm: Zl 98 Evangelium: Lk 5,1-11
1. čtení: Kol 1,15-20 Žalm: Zl 100 Evangelium: Lk 5,33-39
1. čtení: Kol 1,21-23 Žalm: Zl 54 Evangelium: Lk 6,1-5
1. čtení: Iz 35,4-7a Žalm: Zl 146(145) 2. čtení: Jak 2,1-5
Evangelium: Mk 7,31-37
1. čtení: Kol 1,24-2,3 Žalm: Zl 62 Evangelium: Lk 6,6-11
1. čtení: Mich 5,1-4a Žalm: Zl 13(12) Evangelium: Mt 1,1-16.18-23
1. čtení: Kol 3,1-11 Žalm:Zl 145 Evangelium: Lk 6,20-26
1. čtení: Kol 3,12-17 Žalm: Zl 150 Evangelium: Lk 6,27-38
1. čtení: 1Tim 1,1-2.12-14 Žalm: Zl 16 Evangelium: Lk 6,39-42
1. čtení: 1Tim 1,15-17 Žalm: Zl 113 Evangelium: Lk 6,43-49
1. čtení: Iz 50,5-9a Žalm: Zl 116(114) 2. čtení: Jak 2,14-18
Evangelium: Mk 8,27-35
1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Zl 78(77) Evangelium: Flp 2,6-11
1. čtení: Zid 5,7-9 Žalm: Zl 31 Evangelium: Jan 19,25-27
1.čtení: 1Tim 3,14-16 Žalm:Zl 111 Evangelium: Lk 7,31-35
1. čtení: 1Tim 4,12-16 Žalm: Zl 111 Evangelium: Lk 7,36-50
1. čtení: 1Tim 6,2c-12 Žalm:Zl 49 Evangelium: Lk 8,1-3
1. čtení: 1Tim 6,13-16 Žalm: Zl 100 Evangelium: Lk 8,4-15
1. čtení: Mdr 2,12a.17-20 Žalm: Zl 54(53) 2. čtení: Jak 3,16-4,3
Evangelium: Mk 9,30-37
1. čtení: Ef 4,1-7.11-13 Žalm: Zl 19(18) Evangelium: Mt 9,9-13
1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20 Žalm: Zl 122 Evangelium: Lk 8,19-21
1. čtení: Ezd 9,5-9 Žalm: Tob 13 Evangelium: Lk 9,1-6
1. čtení: Ag 1,1-8 Žalm: Zl 149 Evangelium: Lk 9,7-9
1. čtení: Ag 1,15b-2,9 Žalm: Zl 43 Evangelium: Lk 9,18-22
1. čtení: Zach 2,5-9.14-15a Žalm: Jer 31 Evangelium: Lk 9,43b-45
1. čtení: Nm 11,25-29 Žalm: Zl 19(18) 2. čtení: Jak 5,1-6
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48
1. čtení: Mdr 6,9-21 Žalm: 1Kron 29 Evangelium: Mt 16,24-27
1.čtení:Dan 7,9-10.13-14Žalm:Zalm 138(137)Evangelium:Jan 1,47-51
1. čtení: Neh 2,1-8 Žalm: Zl 137 Evangelium: Lk 9,57-62

Svátky a slavnosti
ZÁŘÍ




08.09. Svátek naroz. Panny Marie
14.09. Svátek Povýšení sv. kříže
15.09. Panna Maria Bolestná





21.09. Svátek sv. Matouše
28.09. Slavnost sv. Václava
29.09. Svátek sv. archandělů
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Personality
Teamáci na DSM ve Staré Vsi n/O.
…loučíme se se Staroveským teamem…a DĚKUJEME za vše!!!

DAVČO

KASIA

VAŠEK

JANA

LENKA

…a nový tým představíme v příštím čísle ;-)

Ze života V.I.P.
Milí čtenáři,
loučím se s Vámi!
Jistě jste si zvykli a nadmíru si oblíbili rubriku VIP. Tak tedy – připravte se na zprávu
bolestivou, ba přímo tragickou. Končíme!!! Ano, ano, čtete správně. Nekončí Vagonek,
nekončí ani tato rubrika, ale končí její autor – tedy já Lenka – Vaše oblíbená týmačka ze
Staré Vsi. Se mnou se 29. srpna loučí i další členové týmu – Vašík, Kasia, David a Janča.
Proto vydáváme společné tiskové prohlášení – Náš odchod není dán ekonomickou krizí,
ani nestandardními pracovními podmínkami, končíme, protože je čas. Jak říká již
Kazatel – je čas smát se, i čas plakat, je čas stavět, i čas bořit. My přidáváme: je čas
přicházet, i čas odcházet.
Poslední krátké resumé odcházejících týmáků:
Tedy v prvé řadě David – na středisku vydržel obdivuhodné tři léta. Za ten čas
zmoudřel i zkrásněl (což je v jeho pokročilém věku překvapivé). Od září plánuje odchod
na nové působiště (které je také mimořádně překvapivé). Tedy David – Mistr Surprise
alias Herr überraschung.
Dále Kasia – dívka milá, během svého dvouletého působení na Středisku se zbavila
své závislosti na kečupu, avšak získala závislost novou – na Božím slově. Svůj budoucí
život zatím zasvětila dětem a mládeži, kterým se bude věnovat v Jablunkově.
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Vašek – na středisku vydržel pouhopouhých 5 měsíců, během kterých však změnil
sám sebe i chod celého střediska. Jeho akrobatické kousky ve farní felicií s přívěsným
vozíkem jsou více než pověstné. Nyní neodchází daleko – studovat do Ostravy učitelství.
Janča – mladá žena věčně schovaná v kanceláři, tichá voda bez jejíhož přispění
bychom neměli ani na suchý krajíc chleba. Odchází po roce usilovné práce z velice
poetických důvodů – čeká rodinu.
Lenka – blonďatý pes s láskou ke kávě a horám (mimojiné i autorka této báječné
rubriky). Proč odcházím já? To ví jen Pán Bůh, snad proto, že tu nejsou hory. Kam
odcházím? To ví taky jen Pán Bůh, snad někam, kde hory jsou…. (neboť hory přinesou
lidu pokoj a pohorky spravedlnost).
Leň(k)a

Návštěva
Návštěva Benedikta XVI. ČR
26.9. – 28.9. 2009 Praha-Brno-Stará Boleslav
Mládež bude mít jedinečnou šanci účastnit se mše svaté se svatým otcem v pondělní
státní svátek 28.9.2009, kdy oslavujeme sv.Václava, ve Staré Boleslavi, kterou bude
doprovázet mj. ostravská kapela Credenc(a hosté). Mše sv. začíná v 9.45h na louce
ve Staré Boleslavi. Vybízíme vás však, abyste do Staré Boleslavi přijeli již v neděli
v podvečer, kdy je pro vás připraven zajímavý předprogram. Ten začíná v neděli 27.9.
19.30 hod. na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Přespat bude možno
ve vlastním stanu na nebo poblíž louky, kde bude v pondělí probíhat mše sv.

Dar mládeže sv. otci
První symbolický dar je fotokniha ze života mladých křesťanů v České republice. Budou
v ní shromážděny fotografie z diecézí, komunit a řádů a také z velkých celostátních
setkání mládeže, která pořádá Sekce pro mládež ČBK.
Druhým darem je finanční pomoc Africe. Pořadatelé chtějí povzbudit mládež
ke skutku křesťanské solidarity. Sekce pro mládež ČBK vybízí mladé lidi k postnímu
úsilí: když si něco odepřou, ušetřenou částku mohou věnovat mladým lidem v Africe.
Pro srovnání: Návštěva kina dnes stojí 80-150 Kč, přitom v Africe stačí 100 Kč
na nejnutnější jídlo pro jedno dítě po dobu půl roku. Je možné si odepřít zmrzlinu,
nějakou sladkost... Vynalézavosti se meze nekladou. Příspěvky mohou mladí lidé sbírat
mezi sebou ve farnostech a darovat pak prostřednictvím svých diecézních center
mládeže nebo poslat přímo na zvláštní účet této sbírky: 2102316603/2700. Při zaslání
vyšší částky (nad 1000 Kč) sekce na požádání zašle potvrzení o daru.

BICEPS - Duchovní příprava
Zkratka BiCEPS se skládá z šesti slov: Bonus, internet, Citáty, E-neděle, Poselství,
Smskování.
•
Slovo Bonus znamená dary mládeže Svatému otci. Prvním z nich je fotokniha
zachycující život křesťanské mládeže v diecézích, komunitách atd. Druhým darem je
peněžní šek - výtěžek ze sbírky na misie "Pro Afriku".
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•
•
•
•
•

Internetem se rozumí weby signaly.cz a www.navstevapapeze.cz, které se věnují
příjezdu Svatého otce.
Citáty, tak je nazvaná velká soutěž, která bude probíhat od 1. do 16. září na
signaly.cz. Jedná se o výběr nejhezčího citátu o víře, naději a lásce. Tři výherci
získají mimo jiné vstupenku do VIP prostoru ve Staré Boleslavi.
E-neděle jsou texty na zamyšlení od sester paulínek, které během devítidenní
novény církve (8.-16. září) budou uveřejňovat signaly.cz.
Dalším slovem je poselství aneb Boží slovo na signaly.cz od 1. do 26. září, které
povede k zamyšlení a bude se týkat víry, naděje a lásky.
Smskování začne 17. září, kdy se prostřednictvím děkanátních (vikariátních)
animátorů budou lavinově šířit SMSky s myšlenkami na den. Ten, kdo takovouto
smsku dostane, má možnost ji poslat dál a podělit se tak o myšlenku se svými
blízkými.

Na základní otázky týkající se návštěvy Benedikta XVI. ČR nám odpovídala hlava
pomazaná – ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Mgr. Vít Zatloukal.
Kdo nebo co je to papež?
Je třeba říci, že je to biskup Římské diecéze, ale nejenom to. Je to muž, kterého Pán Bůh
povolal k tomu, aby podobně jako apoštol Petr vedl společenství církve. Slovo „papež“ je
od slova „papa“ a to znamená v italštině otec. Já bych tedy význam tohoto slova přeložil
jako „otec společnosti“.
Neustále se mluví o návštěvě velikánů jako je americký prezident Obama
nebo náčelník afrického kmene Ajta Krajta. Čím je návštěva Benedikta
XVI. výjimečná?
Asi bych návštěvu Svatého Otce nesrovnával s návštěvou náčelníka Ajta Krajty a zároveň
ani s návštěvou Baracka Obamy, protože ta měla úplně jiný charakter. Zatímco náčelník
Ajta Krajta i pan prezident přijíždějí v podstatě jako dva pozvaní hosté, vystupují v
televizi a mají různé projevy na náměstí k celému světu, Svatý Otec přijíždí z úplně
jiných důvodů. On přijíždí za námi a bude promlouvat hlavně k nám. Přijíždí nás
povzbudit ve víře. Tak, jak je to už v Písmu Svatém je napsáno: „Nebojte se, Pán Bůh je s
námi.“
Co můžeme pro takovou návštěvu udělat my mladí?
První věc je, že se budete modlit. Za setkání i za něj. To je věc, kterou můžeme udělat
všichni. Druhá věc je, že můžete povzbuzovat lidi ve svých farnostech, aby na setkání se
Svatým Otcem do Brna jeli. A třetí věc je, že Svatý Otec se chce setkat s mladými ve Staré
Boleslavi u sv. Václava. Můžete se tam vypravit, aby k vám mohl promluvit a povzbudil
vás ve vašem životě. Je pravda, že je to kus cesty, ale když nepojedete do Boleslavi teď za
Svatým Otcem, kdy jindy byste se tam podívali? Svatý Otec chce promluvit k vám a
možná vám svěřit důležitý úkol, o kterém často mluví: objevovat Boha ve svém životě a
tento velký objev předávat dál. Zvěstovat Ježíše celému světu.
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Akce pro vás

2009/2010
Stará Ves n/O.
Máš touhu dělat něco pro druhé?
Pomoci se službou ve farnosti?
Pokud ano, máme pro Tebe jasné
řešení! Zveme Tě na dvouletý „kurz
animátorů“, který je zaměřen na
osobní
růst,
budování
zodpovědnosti
a
tolerance,
zdokonalování vztahů k druhým i k
Bohu a nebude chybět zábava a
legrace! Kurz je určen pro mladé
starší 16 let. Přihlášku najdeš na
našem webu: http://dcm.doo.cz.

16.9. 2009
Biskupství Ostrava
Zveme na první Večer mladých na
ostravské biskupství. Začínáme
jako obvykle mší sv. v 18 h, po níž
následuje program. Přijít můžeš už
v 17 h do našeho „baru“ posedět a
popovídat si u něčeho dobrého. Po
mši sv. je možnost duchovního
rozhovoru s knězem, popř. sv.
smíření.

2009/2010
Stará Ves n/O.
Je připravován ve spolupráci s Centrem
pro rodinu. Pomáhat budou Jiří Ryšavík
& Eva Balcarová a Marcel Bednář &
Monika Březinová, kteří se budou starat
o doprovodný program (modlitby,
hry,…). Centrum pro rodinu bude
nadále zajišťovat přednášky a hosty. S
našimi hosty, kterými jsou zejména
manželské páry, ale i teologové, lékaři
a psychologové, se vnoříte do tajů
partnerských vztahů. Kurz je otevřen
nejen párům, ale všem, kteří se o
vztahy muže a ženy zajímají.
Zájemci, kontaktujte Standu Dostála na
telefonu 731 625 606 nebo mailem:
sdostal@doo.cz.
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☺ Přes noc jsem zaparkoval auto na
ulici v New Yorku. Abych odradil
případné
zloděje,
vyndal
jsem
autorádio a za oknem nechal nápis:
"Bez rádia, bez cenností, kufr prázdný."
Ráno jsem našel auto s rozbitým
oknem a k mému nápisu někdo připsal:
"Jen pro jistotu."

☺ Dvě verze jedné události - kluk se
vrátíl krapet opilý: Klukova verze:
"Přijdu domů, běžím na záchod,
rozsvítím, vyzvracím se, zhasnu a jdu
spát." Otcova verze: "Sedím si tak v
noci na záchodě, najednou někdo
otevře dveře, zhasne, pozvrací mě,
rozsvítí a odejde.“

☺ Muž přijde domů udivený: "Drahá, je
to možné, aby náš tamagochi otěhotněl
?" "Ukaž !?" Chlap vytahuje z kapsy
'tamagochiho', ukazuje displej a na
něm nápis: "Jsem těhotná !" "Ty
cebule, to není tamagochi, to je
pager!!"

☺ Věž na letišti dostane naléhavou
zprávu: "Tady OK-3, voláme kontrolu.
Nemáme benzín, žádné instrukce!"
Službu konající muž zezelená a rychle
uchopí mikrofon: "Tady kontrolní věž,
volám
OK-3.
Neztrácejte
hlavu!
Nepodléhejte
panice.
Popište
významné body terénu pod sebou!"
Nastane chvíle mučivého ticha. Ve
sluchátkách to najednou zašramotí.
Konečně! "Tady OK-3, volám kontrolní
věž. Jsem ještě na letišti a nemůžu se
dočkat tankovacího vozidla."

☺ "Stop chemickým továrnám! Přírodní
vůně jsou mnohem zdravější" ... řekl
tchoř a na důkaz svého tvrzení
intenzivně prdnul!
☺ Hasič se vřítí do zbrojnice, rozhlédne
se, zastaví se, usměje se a dá si kávu.
Ostatní kolegové se na něj tázavě
dívají a on řekne: "Pánové pomalinku
se zvedejte, hoří finanční úřad!"

…politické zrcadlo...
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