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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Milí mladí přátelé, 
 
     Školní rok se nám rozjel  
na plné obrátky. Děti  
na základních školách už mají  
za sebou i nějaké ty písemky. 
Mnozí z vysokoškoláků již mají 
po zápisu a dostali nový rozvrh 
hodin. Člověk se někdy ptá: „Jak 
to všechno stihnout?“ Školu, 
kurz animátorů a ještě službu  
ve farnosti? 
     Je potřeba zdravě volit 
priority. I v listu apoštolských 
prosili učedníci Pána, aby jim 
poslal spolupracovníky. Nejprve 
se modlili, postili a potom 
vybrali pomocníky. Proč? Aby se 
mohli věnovat službě slova 
evangelia, Božím věcem. Bůh  
po nás nechce, abychom dělali 
všechno, byli všude a přitom 
jsme nestihli nic pořádně.  
Je potřeba zdravě volit. Vybrat  
a jít za cílem svým životem. 
Nezáleží na čase. Bude-li  
to služba na rok, bude to na rok. 
Důležité je, aby to bylo poctivé  
a v pravdě.  
     Čeká nás veliká událost. 
Papež!!!  Jestli ještě zvažuješ, 
zda jet,  tak neváhej! Zvu tě  
do Staré Boleslavi, kde už  
od 19.30 hod v neděli 27.9. je  
na náměstí připraven duchovní 

předprogram. K postoji víry se 
nelze stavět tak, jak se mi 
momentálně chce. Je to náš 
papež, takže pokud mohu, rád 
pojedu. Nejprve se modleme  
za přijetí jeho poselství, za celou 
návštěvu a na prvním místě  
ze obrácení svého srdce. To je 
nejlepší příprava, být 
připravený svým srdcem  
na setkání s Ježíšem a Marii 
v celé naši církvi.  
 Na Středisku nás v říjnu 
čekají první víkendy animátorů 
I. ,II., III+IV….srdečně na ně 
zveme. Setkání při modlitbě,  
ve společenství je to nejlepší  
co máme. Maria nám buď 
v růženci po celý měsíc říjen 
vzorem. Neboj se být tento 
měsíc více s Marii. Modli se 
s kamarády třebas desátek. 
Pozvi rodiče, známe…  
     Při každém rozjímání růžence 
můžeme více poznávat život 
Ježíše a Marie. To je cílem, 
nehnat se za reklamami světa, 
ale spočinou u Otce a Matky. 
 
     Ať Pán žehná tvým úmyslům 
a Maria tě chrání každý tvůj 
den.  

 
+ o. Kamil 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
ŘÍJEN 2009 

 
01.10. 2009 1. čtení: Gn 1,26-2,3 Žalm: Zl 90(89) Evangelium: Mt 13,54-58 
02.10. 2009  1. čtení: Sk 9,31-42  Žalm: Zl 116 Evangelium: Jan 6,60-69 
03.10. 2009 1. čtení: Sk 4,8-12 Žalm: Zl 118(117) Evangelium: Jan 10,11-18 
00004.4.4.4.10101010. 2009. 2009. 2009. 2009 1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Zl 42 2. čtení: 1Jan 3,1-2 
                            Evangelium: Jan 10,1-10 
05.10. 2009 1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Zl 87 Evangelium: Jan 10,22-30 
06.10. 2009 1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Zl 67 Evangelium: Jan 12,44-50 
07.10. 2009    1. čtení: Sk 13,13-25 Žalm: Zl 89 Evangelium: Jan 13,16-20 
08.10. 2009 1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Zl 2 Evangelium: Jan 14,1-6 
09.10. 2009 1. čtení: Sk 13,44-52 Žalm:Zl 98 Evangelium: Jan 14,7-14 
10.10. 2009 1. čtení: Sk 9,26-31 Žalm: Zl 22(21) Evangelium: Jan 15,1-8 
11111111....10101010. 200. 200. 200. 2009999 1. čtení: Sk 14,5-18  Žalm: Zl 115 2. čtení: 1Jan 3,18-24 
                            Evangelium: Jan 14,21-26 
12.10. 2009 1. čtení: Jan 14,21-26 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
13.10. 2009 1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Zl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
14.10. 2009 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Zl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17 
15.10. 2009 1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Zl 57  Evangelium: Jan 15,12-17 
16.10. 2009 1.čtení: Rim 8,31b-39 Žalm:Zl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22 
17.10. 2009 1. čtení: Sk 10,25-26. Žalm: Zl 98 Evangelium: Jan 15,9-17 
18.18.18.18.10101010. 200. 200. 200. 2009999  1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm:Zl 149 2. čtení: 1Jan 4,7-10 
                            Evangelium: Jan 15,26-16,4a  
19.10. 2009  1. čtení: Sk 16,22-34 Žalm: Zl 138 Evangelium: Jan 16,5-11 
20.10. 2009  1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Zl 148 Evangelium: Jan 16,12-15 
21.10. 2009  1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Zl 47(48) Evangelium: Mk 16,15-20                                                    
22.10. 2009  1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Zl 47 Evangelium: Jan 16,20-23a 
23.10. 2009  1. čtení: Sk 18,23-28 Žalm: Zl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28 
24.10. 2009 1. čtení: Sk 1,15-17 Žalm: Zl 103(102) Evangelium: Jan 17,11b-19 
25.25.25.25.10101010. 200. 200. 200. 2009999  1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Zl 68 2. čtení: 1Jan 4,11-16 
                            Evangelium: Jan 16,29-33 
26.10. 2009  1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a 
27.10. 2009 1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19  
28.10. 2009  1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Zl 16 Evangelium: Jan 17,20-26
29.10. 2009 1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Zalm 103 Evangelium: Jan 21,15-19 
30.10. 2009    1. čtení: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Zl 11 Evangelium: Jan 21,20-25    
31.10. 2009 1. čtení: Sk 2,1-11 Žalm: Zl 104(103) Evangelium:  
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Svátky a slavnosti
Říjen 

� 07.10. Panna Marie Růžencová 
� 16.10. sv.Hedvika patronka diecéze 

 
� 28.10. Svátek sv.Šimona a Judy 

 
 
 

PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Bc. Ája (Alena) Slatinská 
 
 
Ája pochází ze západomoravských končin. Nedaleko Brna se 
nachází město Třebíč, tam sahá její původ. Světem se probíjí již 
22 let. Možno říci, že její rodina se již dnes řadí k výjimečným, a 
to tím, že její počet je úctyhodný…těžko bychom v podmínkách 
současnosti nalezli rodinu s více než 5i dětmi.  
A co ji zavedlo až na sever Moravy? Ája totiž studuje Vysokou 
školu Báňskou Technickou univerzitu Ostrava, konkrétně 
fakultu ekonomickou. Za obor si zvolila účetnictví, to znamená, 

že ANIMA bude v těch nejlepších rukách. Tedy, Alena zaujala místo účetní v našem 
sdružení ANIMA IUVENTUTIS.   
Vyprošujme ji hodně sil a trpělivosti do nelehké práce! 
 
 

Děkujeme 
Ája nahrazuje v ANIMĚ mladou paní a již skoro maminku - Janu. Krátce si ji 
připomeňme…  Jana toho ve svých 24 letech stihla opravdu mnoho. Mladým manželům 
Škrobánkovým táhne již na třetí rok. Letos mohla s radostí zapět „Gaudeamus Igitur!“, 
při úspěšné magisterské promoci na ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava. K tomu stihla 
také roční zaměstnání jako účetní v jedné české firmě. Klobouk můžeme smeknout, 
jelikož se k těmto všelikým činnostem a iniciativám přidalo i miminko, které by mělo 
přijít každou chvíli na svět.  
     Tímto Ti chceme, Jani, moc moc moc poděkovat…za píli, 
službu a vzornou péči. ANIMA se díky Tobě zas o kus posunula 
dále…díky! A přidáváme také modlitby k naplnění života.  
 
 
                                  Ing. Jana Škrobánková 
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Okénko zOkénko zOkénko zOkénko zdddděkanátůěkanátůěkanátůěkanátů     
Trinity párty – dokonalá spolupráce 
Letošní oslava Nejsvětější Trojice byla plná tolika zážitků, že nevím, jestli se mi podaří je 
všechny barvitě vylíčit. Trinity začala večer 6. června v kostele Svatého Mikuláše 
v Rychalticích. A pak vše pokračovalo velmi rychlým spádem za přispění všech 
animátorů děkanátu Místek asi takto: 
     Mše svatá – 17.00. Sloužil otec Engel z Místku a otec Jan z Dobratic. Kostel byl 
plný od přízemí až na kůr a mnozí museli ještě stát. To nás mile překvapilo. Animátoři 
z Frýdlantu se postarali o hladký průběh liturgie. Z Boží Trojice si o. Engel tentokráte 
k promluvě vybral Boha Otce: „Představit si Boha je těžké, ale představit si Boha jako 
otce je již pro nás přijatelnější. Když se řekne, že Bůh je Otec, tak to pro některé z nás zní 
negativně, protože můžeme mít špatné zkušenosti s vlastním tátou. Chtěli bychom 
raději, aby Bůh byl „hodná máma“. I když Bůh má mateřské i otcovské vlastnosti, 
podržme si představu Boha jako Otce, protože správný otec dává jakousi vizi, směr 
našemu životu (jinak by byl náš život zmatený) a zároveň dává svobodu, ve které 
můžeme tuto vizi odpovědně žít,“ jak vysvětlil o. Lukáš.  
     Popelka nazaretská – 18.30. V promluvě jsme slyšeli o Bohu Otci, následující 
divadelní představení nás uvedlo do života Panny Marie a Ježíše Krista. Studenti Střední 
pedagogické a zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách zdramatizovali verše 
Václava Renče, které psal ve vězení. Pódiem se stal rázem celý kostel, studenti z Oder 
hráli jako ostřílení herci. Zlo představovaly dvě postavy v rudých pláštích, a stejně jako 
v životě, při každé příležitosti se snažily prosadit se. Napětí a atmosféru dokreslovala 
hudba nástrojů a zpěv sboru. Unikátní byla kombinace elektrické kytary a varhan. Hru 
odměnil celý kostel bouřlivým potleskem. Ocenění právem patřilo všem účinkujícím. 
     Křesťanská disco – cca 20.00. Možná se vám zdá, že ze Svaté Trojice byli již 
zmíněni všichni, jen na Ducha svatého jsme zapomněli. Ale kdo se zúčastnil, myslím, že 
ho pocítil v každém okamžiku večera. Prostě tam byl a všechno oživoval.  
Během desítek minut se většina přesunula po vyznačených šipkách na cestě (práce 
Romči a Lucky), do sálu základní školy v Rychalticích, a hned při první písničce taneční 
parket ožil, ze židlí je zvedala kapela „Mama mele maso“ a „Cod livers“. Důležitou 
součástí večera byl nealko bar, nákup surovin zajistili animátoři za Staré Vsi a barmany a 
barmanky animátoři z Palkovic a Místku. 
     DJ kovik, kterému by slušelo také pojmenování „DJ KVIK“, mixoval hudbu v pauzách 
kapel a většina stále divoce řádila na parketu. Jediné, co bylo schopno divoké tance 
utišit, byly scénky. Během večera a noci jsme shlédli dvě. První byla rázu scifi či budoucí 
utopie…“automatická zpověď“ v podání Animátorů z Čeladné. A já doufám, že 
automatizace do zpovědí nikdy nepronikne. Je fajn, že nám jsou hříchy stále odpouštěny 
skrze živého kněze a ne přes automat na peníze. Bůh ani život totiž není automat, život je 
dobrodružný a plný napětí a zvratů.  
     V pozdním večeru nás přivítali vzácní hosté až z daleké Číny – skupina „Skopeto“ – 
hudebně zdramatizovali tři situace. Jejich styl byl pro zdejší kraje neobvyklý. 
Bubenickými rytmy navodili atmosféru hádky mezi manželi, dostihy, nebo vdechnutí 
Ducha svatého. A kdože se skrýval pod převlekem čínské národnosti? U jednoho není 
zcela jisté, zda mu v žilách nekoluje nějaká ta čínská krev, ten druhý nebyl Číňan určitě...  
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Modlitba – 12.01. Po odbytí 12 hodiny byla oslava ukončena modlitbou a požehnáním, 
o které se postarali animátoři z Frýdlantu a přítomní kněží. 
     Spolupráce…spolupráce…je důležitá, nejen mezi lidmi, ale i mezi lidmi a Bohem ve 
všech jeho třech osobách. A pak vznikají úžasné věci. Jupí. 
 

K@ča 
 
 

Svědectví kaplana pro mládež 
Sedl jsem k počítači, abych se s vámi trochu podělil o určitou dnešní zkušenost. 
      Po té, co se ve čtvrtek děti spolu s mládeží naší farnosti(Dobratice) vrátili  
ze společného farního tábora, jsem dnes poprvé na závěr mše sv. požehnal školní brašny 
všem žákům a studentům. A tak, když byla tato omladina nastoupená (někteří  
i s brašnami v rukou) před presbytářem, využil jsem příležitosti a vybídl jsem je,  
aby zvedli ruku ti, kdo byli na táboře a ať řeknou jaký je jejich nejkrásnější zážitek  
z tábora. Po té se mládež sama rozpovídala o programu a také nezapomněla poděkovat 
babičkám za jejich modlitby. V tu chvíli mě ve vteřině naplnil pocit opravdové farní 
rodiny. Spontánní potlesk lidí vše potvrdil. 
     Spěchal jsem celebrovat další mší sv., proto jsem rychle zmizel. O to hřejivější radost 
mě naplnila, když jsem už po poledni hodině vstoupil do zákristie a na 
malém lístečku jsem našel vzkaz: „Pane faráři, chtěli bychom se přihlásit 
na setkání s papežem ve Staré Boleslavi.“ Následovalo 7 podpisů. 
O chvíli později mi mobil signalizuje sms zprávu: „Asi ve 14 h 
si přijdeme zahrát na farní hřiště volejbal. Jestli nebudete 
přítomný, nechte nám volejbalovou síť“. Přítomný jsem byl 
a před začátkem zápasu jsme společně požehnali nový 
volejbalový míč koupený z dotací obce. Stačil jsem sdělit 
při této příležitosti nejen mou radost z jejich rozhodnutí, ale také 
to,  že místenky pro ně bohužel nemám. Přesto jsem je 
nasměroval na biskupství a na internetové stránky. Na což jsem slyšel 
odpověď, že to pro ně není žádný problém. Já jsem dodal, že pro příspěvek na jejich 
cestu postavím v kostele kasičku, do které jim babičky rády přispějí na cestu… 

o.Jan 
 
 

Setkání s papežem ve Staré BoleslaviSetkání s papežem ve Staré BoleslaviSetkání s papežem ve Staré BoleslaviSetkání s papežem ve Staré Boleslavi    
Sraz – v neděli 27.9. ve 13.30h v 1. patře hlavního nádraží v Ostravě 
Odjezd vlaku – 27.9. ve 14.01h z Ostravy, hl. n. (Stará Boleslav 17.58 h) 
Návrat - pondělí 28.9. v 13.53 h ze Staré Boleslavi (Ostrava, hl.n. v cca 17.58 h) 
               - pondělí 28.9. v 15.53 h ze Staré Boleslavi (Ostrava, hl.n. v cca 20.07 h) 
 
!!!Místenky na mši sv. s Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi a v Brně jsou 
ještě k dispozici na vrátnici ostravského biskupství ve všední dny 8 – 16 h!!! 

Sleduj aktuality na webu http://dcm.doo.cz nebo www.navstevapapeze.cz! 
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Znáte?Znáte?Znáte?Znáte?    
VKH Ostrava 
VKH Ostrava je společenství katolických studentů a všech, kdo se cítí být spjati  
s akademickou půdou. Pořádáme hlavně studentské mše sv.-každé úterý od 19hod 
v Pustkovci, společné modlitby, výlety( zejména na Lysou Horu☺), přednášky, sportovní 
turnaje a další  zajímavé akce. Nechybí ani akce typu ples VKH, duchovní obnova  
a podobně. Akcí se můžou samozřejmě zúčastnit i „nestudenti“, program je tvořen 
zejména pro mládež od 17-30let. 
 

MŠE SV. A SPOLEČENSTVÍ O-PUSTKOVEC 
• Jsi vysokoškolák v Ostravě? 
• Bydlíš na kolejích, či privátě v Porubě a okolí? 
• Chceš poznat další věřící studenty a být s nimi ve společenství a na mši svaté? 
• Máš zájem se dozvědět něco nového o Církvi, Písmu, vztazích a jiných 

aktuálních tématech?  
• Nebo chceš oslavovat Pána zpěvem ve schole, či sloužit 

u oláře jako ministrant? 
 
Potom neváhej, rezervuj si úterní večery a přijď do 
Pustkovce!  
Co je pro Tebe připraveno? 
Každé úterý akademického roku:  

• 18:00 Adorace Nejsvětější svátosti (v kostele, do mše 
svaté) 

• 18:00 Zkouška studentské scholy na mši svatou (společenská místnost, vstup 
přes kostel) 

• 19:00 STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ  
• 20:00 SPOLEČENSTVÍ - přednášky, společná modlitba, diskuze 

(společenská místnost, po mši svaté)  
Kde nás najdeš? 
Kostel v Pustkovci tvoří jednolitý komplex s farní budovou ležící na ulici 17.listopadu. 
Pěšky se tu dá dojít od Porubských vysokoškolských kolejí VŠB, tramvajové zastávky 
17.listopadu, autobusových zastávek Pustkovec nebo Duha. 
 

SPOLEČENSTVÍ V CENTRU 
Všichni,kteří studujete, bydlíte nebo se ochomýtáte v centru Ostravy, přidejte se k nám 
na středeční spolčo. Koná se vždy po mši svaté, ta je v 18:00 v katedrále. Sraz je v 19:00 
před farou. Co děláme? Jsme spolu, čteme, modlíme se, rozjímáme nad zajímavými 
tématy... Toš dojdi!  
 

SPOLEČENSTVÍ NA PORUBSKÝCH KOLEJÍCH 
Víš, že se můžeš setkat s veřícími studenty přímo na kolejích v Porubě? Zde se 
setkáváme každé pondělí večer v budově B, 12. patro, levá čajovna (dveře 
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ve výklenku asi ve 3/4 délky chodby). Jestli i Ty chceš smysluplně využít svůj čas, rádi Tě 
mezi sebou přivítáme. Začínáme v 19:30. Čerstvo uvarený, zdravý, lahodnÝ a hlavne 
s láskou podávaný čajík je samozrejmosťou ☺. 
 

BIBLICKÉ SPOLČO 
Je tu pro ty, kteří: 
• Vnímají potřebu modlitby a mají rádi Růženec a Breviář 
• Mají rádi Písmo 
• Chtějí poznat Evangelium víc do hloubky a podělit se o ovoce svého 

rozjímání s ostatními 
Scházíme se každou středu od 18:15 u Radka doma (viz níže).  
Jsme malé spolčo, ale o to otevřenější společné modlitbě a diskusi a sdílení se. 
Pomalu, ale poctivě čteme Lukášovo evangelium, dáváme prostor k rozjímání,  
k modlitbě s Božím Slovem. Aby naše interpretace nebyly jednostranné a černobílé, 
používáme kromě klasických českých výkladů také moderní biblickou hermeneutiku  
a výklady programů DAVAR a LOGOS BIBLE SOFTWARE.  
Kdo by měl o naše spolčo zájem, ať se ozve Radkovi: 
     (radek.soustal/zavináč/seznam.cz). 
   
 
     Více info o VKH a jejích aktivitách najdeš na webu www.vysokoskolaci.info 
Zahajovací mše svatá akademického roku 2009/2010 bude 22.září v 19 hod  
v Ostravě-Pustkovci v kotele sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mši sv. bude sloužit  
o. Mieczyslaw Augustynowicz , kaplan pro vysokoškoláky v Opavě. 
 
 

Novinky z diecézeNovinky z diecézeNovinky z diecézeNovinky z diecéze    
Noví jáhni naši diecéze 

• Jozef Kankara – Majcichov(SR) 
• Vlastimil Krajčovič - Kunín 
• Aleš Písařovic - Hukvaldy 
• Jaromír Bok(trvalý jáhen) – Nový Jičín 
• Antonín Gryžboň(trvalý jáhen) - Dobrá 

 

Noví kněží naší diecéze 
• Ján Bujňák – Košice-Lorinčík(SR) 
• Mgr. Pawel Dobija – Bielsko-Biała(PL) 
• Mgr. Jiří Filipec - Domaslavice 
• Mgr. Josef Juriga – Bojkovice 
• Mgr. Ing. Martin Kudla – Karviná 
• PaedDr. ThLic. Marcel Puvák – Prievidza(SR) 
• Mgr. Radoslav Skupník – Dolní Lutyně 
• Mgr. Remigius Wentland – Łódż(PL) 
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NástNástNástNástěnkaěnkaěnkaěnka 
Odpuštění Tě osvobodí z moci lidí 

     kteří Tě zraňovali a uráželi 
(Podle Anselma Grüna) 

 
Někdo mě udeří a mně jako křesťanu "nezbude nic jiného než odpustit". "Nesmím  
se bránit." "Musím odpustit i svým nejhorším nepřátelům." 
 
     Odpuštění tě ale nemá ponižovat a učinit bytostí bezbrannou, naopak - má tě 
osvobodit z moci lidí, kteří tě zraňovali a uráželi. Odpustit znamená 
vlastně pustit nepřítele. Škrtnout mu jeho dluh. Při odpuštění není 
třeba potlačovat vlastní city; odpuštění stojí až na konci: přichází po 
hněvu, ne před ním. Abys mohl promíjet, musíš nejprve připustit 
bolest, kterou ti ten druhý připravil, ale neměl by ses ve své ráně 
vrtat, jinak bys zraňoval sám sebe. Potřebuješ si tudíž bolest 
nejen uvědomit, ale i rozzlobit se. Nech v sobě stoupat hněv proti 
tomu, kdo tě zranil, protože je silou, která tě bude distancovat 
od toho, kdo tě zranil; pomůže ti vyvrhnout ze sebe toho, kdo ti ublížil. 
 
     Teprve když ses ho zbavil, budeš si umět říct: "Nu, i on je jen člověk. I on je jen 
poraněné dítě." Nebo se budeš umět modlit s ukřižovaným Ježíšem: "Otče, odpusť jim, 
neboť nevědí, co činí" (Lk 23,34). Snad si myslíš: však on ten druhý dobře ví, co činí, 
když mě zraňuje, když ve mně vyvolává pocity viny, když svou kritikou tvrdě odkrývá má 
citlivá místa. Samozřejmě ví, co dělá! Ale neví, co ti tím skutečně působí. Je natolik 
zajatcem vlastní povahy, svého strachu a zoufalství, že ani nemůže jinak. Musí tě ponížit, 
protože mu nezbývá nic jiného, chce-li věřit ve svou velikost. Protože je sám 
"zamindrákovaný", musí umenšit druhé pod svou úroveň. Jakmile začneš takhle 
smýšlet, nebude už mít nad tebou nikdy žádnou moc. Teprve poté, co ses svým hněvem 
osvobodil z jeho moci, jsi schopen vskutku odpustit. Pak pocítíš, jak ti odpuštění udělá 
dobře, jak tě definitivně osvobodí z moci těch, kteří tě poranili. Často trvá dost dlouho, 
než to dokážeme. Nepotlačujme své city. 
 
     Neodpuštěné urážky ochromují, vysávají energii, kterou potřebujeme pro život. 
Mnozí se neuzdravují jen proto, že to nepřenesli přes srdce a neodpustili. Odpuštění  
ale potřebuje čas, nechce od tebe více, než na co stačíš. Není lidského soužití  
bez odpuštění. Protože ať chceme či nechceme, budeme se vždycky zraňovat. Budeme-li 
si vzájemná zranění stále účtovat, dostaneme se do bludného kruhu. Jestliže je  
bez přemýšlení přeskočíme, budou v nás plodit hořkost a agresi a ta z nás při nějaké 
příležitosti vyvře v podobě výčitek, kritiky a nevraživosti. Jednou to tomu druhému 
oplatíme a jedna vina zplodí další. Odpuštění bludný kruh odplaty přetne. Pročistí 
atmosféru, a tak umožní i nám, zraňovaným a zraňujícím, lepší lidské soužití. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

30.10. 30.10. 30.10. 30.10. –––– 1.11. 2009 1.11. 2009 1.11. 2009 1.11. 2009    

Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.Stará Ves n/O.    
 
Letošní kurz Školy partnerství 
startuje o přelomovém víkendu 
měsíce října a listopadu. Na 
faru do Staré Vsi se sjedou 
přihlášené páry či jednotlivci, 
kteří se chtějí dozvědět něco 
více o vztahu mezi mužem a 
ženou. Začínat budeme v pátek 
v 19h večeří a končit v neděli 
obědem ve 12h. 

 
2. - 4.10. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
Úvodní setkání mají první 
říjnový víkend nově přihlášení 
animátoři. Setkání začíná 
páteční večeří a končit bude  
v neděli obědem. Setkání 
proběhne ve Staré Vsi n/O. 

 
23. - 25.10. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
Své „first“ setkání mají třetí 
říjnový víkend animátoři, jenž 
mají již rok kurzu za sebou. 
Setkání začíná jako obvykle 
páteční večeří a končit bude 
v neděli obědem. Setkání proběhne 
ve Staré Vsi n/O. 

 
16. - 17.10. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
Všechny absolventy Kurzu 
animátorů zveme na společné 
setkání na faru ve Staré Vsi n/O. 
Prodebatujeme zkušenosti a zážitky z 
„praxe“. Začínáme v pátek večeří. 
Rozloučíme se v sobotu. 
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21.10. 2009 

Biskupství Ostrva 
 

Říjnové setkání na Večeru mladých 
se uskuteční ve středu 21212121.10.10.10.10.... 
Zazpívat přijede folková kapela 
NESTÍJÁME, jíž tvoří ostřílený 
pár s andělsky sladěnými hlasy  
i tóny. Více o kapele naleznete na: 
http://www.nestihame.cz. 
     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. 

 
9. - 10.10. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
Všechny Zástupce za děkanáty  
a jejich asistenty zveme  
na  setkání na faru ve Staré Vsi. 
Probereme dění v děkanátech, 
vzpomeneme na prázdninové 
diecézko a začneme plánovat 
další. Shodnotíme také návštěvu 
papeže v ČR. Začínáme v pátek 
večeří v 19h. Rozloučíme se 
v sobotu po obědě. 

 
 

16. - 17.10. 2009 
Opava 

 
Schází něco Tvé duši? Přijeď se 
posilnit ztišením a modlitbou 
s naší milou Maminkou Marií!  
Bdění započneme v 19h…bdít 
můžeš až do sobotní 6h ráno. 

 
29. - 30.10. 2009 
Stará Ves n/O. 

 

Chvilku oddechu a načerpat sílu 
můžeš u nás na Středisku během 
podzimních prázdnin.  Spolu si 
zasportujem, zazpíváme, 
zahrajeme, poznáš nové kamarády. 
Začínáme ve čtvrtek ve 12h  
a končíme v pátek také ve 12h. 
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☺ Mladý kněz měl před prvním 
kázáním trému. Tak mu starý kněz 
radí, aby si dal na kuráž dvě deci 
mešního vína. Po kázání se jde mladý 
zeptat, jaké to starému připadalo, a ten 
povídá: "Na poprvé docela dobré,  
ale udělal jsi tři chyby. Zaprvé, říkal 
jsem dvě deci a ne dva litry. Zadruhé, 
Máří Magdaléna nebyla nevěstka,  
ale byla zneuctěna. Zatřetí, na závěr se 
říká Amen a ne Ahoj." 
 
☺ "Mototechna? Tady krematorium! 
Kolik jste včera prodali těch novejch 
japonskejch motorek?" "No, asi dvacet, 
proč?" "Dvacet, jo? Tak to se nám ještě 
tři flákají někde po městě." 
 
☺ "Proč tě vyhodili z práce?" "Kvůli 
kašli." "Jak to? Za to, že jsi nemocný, 
přece nemůžeš." "No jo, ale já jsem 
kašlal na práci." 
  
              sada na hubnutí zn. HLADOMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
☺ Na papežské konferenci se sejdou 
všichni kardinálové s papežem, který si 
vzal slovo: "Vážení kardinálové. 
Zkontaktovala mě firma Coca-Cola  
a nabídla naší církvi veliký sponzorský 
dar, pokud změníme slova "chléb náš 
vezdejší" na "Coca-Cola naše 
vezdejší". Tedy se vas ptám: Kdy nám 
končí smlouva s pekárnami???" 
 
☺ Takhle babka pošle dědka  
do sklepa, aby přinesl česnek a cebulu. 
  "Nezapomeň! Dvě věci!" říká babka. 
Dědek jde do sklepa a za chvíli přinese 
lopatku na smetí. 
  "Cos to zase přines? Říkala sem 
jasně: dvě věci! Kde máš smeták?" 
 
☺ "Včera jsme se s manželkou 
pohádali, ale stejně jsem měl poslední 
slovo já."  "A cos jí řekl?" "Tak si  
to teda kup!" 
 
 


