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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slůůůůvvvvkkkkoooo
Mladí mrtvým! 
 
Zdá se vám toto oslovení 
neobvyklé? Mladý člověk, pokud 
nemá porouchané zdraví, na smrt 
moc nemyslí. Je však lidskou 
skutečností, že jsme se narodili  
a po dobrém životě jednou zemřeli. 
Staří lidé říkávali: „Je jedna 
spravedlnost pro všechny, všichni 
stejně zemřeme.“ Svíce, modlitby, 
bohoslužba  
za zemřelé. Počasí sychravé, vítr, 
padá listí, prostě listopad. Zajímavá 
je velká návštěvnost hrobů. Lidé 
jakoby se rozpomenuli na své 
předky. Jsme součástí jednoho 
velikého života. Života Božího. 
Každý z nás je zde v pravý okamžik 
života. Máme své místo, práci, 
život, který žijeme zde na zemi.  
To není náhoda, to je skutečnost 
Boží.  
     Hřbitov je obraz života člověka. 
Chápu, že se vám mladým někdy 
nechce chodit s rodiči na hřbitov. 
Nezapomeň však, že i ty tam jednou 
budeš ležet. Je však otázkou, jestli 
Tě tam Tvé děti pochovají. Tím  
že přicházím ke hrobům 
vzpomínám, modlím se, děkuji, 
vyprošuji vše dobré pro své blízké. 
Můžeš se také setkat s přáteli, 
ostatními. Smrt je součástí tvého 
života. Dobře žije ten, kdo myslí  
na smrt. Irský básník H.I. Khana 
říká: „Umřít není nic jiného než 
obrátit jednu stránku v knize 
života“. Osobně, na hřbitov rád 
zajdu. Jednak se modlím za předky 
rodin, modlím se u kněžských 

hrobů, i proto, abych byl dobrý 
kněz a vyprosil duchovní povolání. 
Víte, že se náš týmak David rozhodl 
a šel následovat Pána do kněžské 
služby? Mysleme na předky, kteří 
sloužili a připravili nám dobrou 
půdu života. Prosme za ně, aby byli 
u Pána a také za nás, abychom tam 
také došli.  
     Zamilujme si celý život. Jen 
bujaré mládí - to je málo. Hroby 
mlčí a zároveň vypráví životní 
příběhy. Zajdi na hřbitov sám, se 
spolčem nebo scholou. Máme 
milost – možnost získat odpustky 
pro duše zemřelých. Očisti také své 
srdce svátostí smíření, aby tvá 
modlitba byla upřímná. Mám tento 
čas rád, vždy se setkám se spousty 
lidí. Věřím, že i s tebou.  
     Co nás čeká na středisku? 
Nabízíme dva víkendy: taneční  
a tvořivý. Na prvním se zdokonalíš 
ve vybraných tancích. Přijď se 
připravit na plesovou sezónu. 
V druhém si z pěti možností tvořivě 
vyrobíš, naučíš různé věci (košíky, 
svíčky, trička, slavnostní tabule, 
líčení apod.) Více na: 
http://dcm.doo.cz. Nezapomeň 
včas poslat přihlášku! Velké díky 
všem za noční bdění v Opavě. Měl 
jsem radost ze společné modlitby, 
svědectví a povzbuzení ve víře.  
     Vytrvejme stále. Modleme se 
jeden za druhého, za zemřelé  
a nesme břemena svá i druhých.  
     Ať každé setkání duší Tvou 
promění! Žehná a vše dobré přeje 

 
+ o. Kamil 
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Liturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendářLiturgický kalendář    
LISTOPAD 2009 

 
00001.1.1.1.11111111. 200. 200. 200. 2009999 1. čtení: Gn 1,26-2,3 Žalm: Zl 90(89) 2. čtení: 1Jan 3,1-2 
                            Evangelium: Mt 13,54-58 
02.11. 2009  1. čtení: Sk 9,31-42  Žalm: Zl 116 Evangelium: Jan 6,60-69 
03.11. 2009 1. čtení: Sk 4,8-12 Žalm: Zl 118(117) Evangelium: Jan 10,11-18 
04.11. 2009 1. čtení: Sk 11,1-18 Žalm: Zl 42 Evangelium: Jan 10,1-10 
05.11. 2009 1. čtení: Sk 11,19-26 Žalm: Zl 87 Evangelium: Jan 10,22-30 
06.11. 2009 1. čtení: Sk 12,24-13,5a Žalm: Zl 67 Evangelium: Jan 12,44-50 
07.11. 2009    1. čtení: Sk 13,13-25 Žalm: Zl 89 Evangelium: Jan 13,16-20 
08.08.08.08.11111111 200 200 200 2009999 1. čtení: Sk 13,26-33 Žalm: Zl 2 2. čtení: 1Jan 3,18-24 
                            Evangelium: Jan 14,1-6 
09.11 2009 1. čtení: Sk 13,44-52 Žalm:Zl 98 Evangelium: Jan 14,7-14 
10.11 2009 1. čtení: Sk 9,26-31 Žalm: Zl 22(21) Evangelium: Jan 15,1-8 
11.11 2009 1. čtení: Sk 14,5-18  Žalm: Zl 115 Evangelium: Jan 14,21-26 
12.11 2009 1. čtení: Jan 14,21-26 Žalm: Zl 145 Evangelium: Jan 14,27-31a 
13.11 2009 1. čtení: Sk 15,1-6 Žalm: Zl 122 Evangelium: Jan 15,1-8 
14.11 2009 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26 Žalm: Zl 113(112) Evangelium: Jan 15,9-17 
15.15.15.15.11111111 200 200 200 2009999 1. čtení: Sk 15,22-31 Žalm: Zl 57  2. čtení: 1Jan 4,7-10 
                            Evangelium: Jan 15,12-17 
16.11 2009 1.čtení: Rim 8,31b-39 Žalm:Zl 69(68) Evangelium: Mt 10,17-22 
17.11 2009 1. čtení: Sk 10,25-26. Žalm: Zl 98 Evangelium: Jan 15,9-17 
18.11. 2009  1. čtení: Sk 16,11-15 Žalm:Zl 149 Evangelium: Jan 15,26-16,4a  
19.11. 2009  1. čtení: Sk 16,22-34 Žalm: Zl 138 Evangelium: Jan 16,5-11 
20.11. 2009  1. čtení: Sk 17,15.22-18,1 Žalm: Zl 148 Evangelium: Jan 16,12-15 
21.11. 2009  1. čtení: Sk 1,1-11 Žalm: Zl 47(48) Evangelium: Mk 16,15-20                                                    
22.22.22.22.11111111. 200. 200. 200. 2009999  1. čtení: Sk 18,9-18 Žalm: Zl 47 2. čtení: 1Jan 4,11-16 
                            Evangelium: Jan 16,20-23a 
23.11. 2009  1. čtení: Sk 18,23-28 Žalm: Zl 47 Evangelium: Jan 16,23b-28 
24.11. 2009 1. čtení: Sk 1,15-17 Žalm: Zl 103(102) Evangelium: Jan 17,11b-19 
25.11. 2009  1. čtení: Sk 19,1-8 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 16,29-33 
26.11. 2009  1. čtení: Sk 20,17-27 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,1-11a 
27.11. 2009 1. čtení: Sk 20,28-38 Žalm: Zl 68 Evangelium: Jan 17,11b-19  
28.11. 2009  1. čtení: Sk 22,30;23,6-11 Žalm: Zl 16 Evangelium: Jan 17,20-26
29.1129.1129.1129.11. 2009. 2009. 2009. 2009 1. čtení: Sk 25,13b-21 Žalm: Zalm 103 2. čtení: 1Jan 4,11-16 
                            Evangelium: Jan 21,15-19 
30.11. 2009    1. čtení: Sk 28,16-20.30-31 Žalm: Zl 11 Evangelium: Jan 21,20-25    
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Svátky a slavnosti 
Listopad 

� 01.11. Slavnost Všech svatých 
� 02.11. Vzpomínka na všechny  
                    věrné zemřelé 
� 09.11. Svátek posvěcení Lateránské                     
                    basiliky 
� 13.11. Svátek sv. Anežky České 

� 17.11. Státní svátek 
� 18.11. Posvěcení římských basilik  
                   sv. Petra a Pavla 
� 21.11. Zasvěcení Panny Marie  

           v Jeruzalémě 
� 30.11. Svátek sv. Ondřeje

 
 

PersonalityPersonalityPersonalityPersonality 
Představujeme 

 
Mgr. Jan Ligocký 
 
Představujeme Honzu Ligockého – nového teamáka na Diecézním 
středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí… 
 

1) S představováním se máme zkušeností plno, 
prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit? 

Pocházím z Bohumína, mám 5 sourozenců - jednu sestru a čtyři bratry. Mám rád hudbu, 
sport, práci s mladými, dobré jídlo, legraci a humor (hlavně Cimrmana), ale také ztišení, 
společenství modlitby. No víc mě nenapadá nic. 
 
 

2)  Jak ses dostal na Středisko do Staré Vsi? 
Byl jsem pozván ke spolupráci o. Kamilem. Pozvání jsem přijal rád, protože sám jsem 
kdysi jako animátor toto prostředí zakoušel a z něho čerpal a tak jsem to vnímal  
jako příležitost centru něco vrátit. 
 

3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal (klášter, 
rodina, škola,vojna…)? 

Tým ve Staré Vsi je skutečně týmem, kdy jeden pracuje pro druhého. Tedy něco  
jako rodina. Zároveň je to však i trochu vojna a škola, protože si člověk sáhne na věci,  
ke kterým by se jinak těžce odhodlával. Myslím tím např. vaření, sám si vyprat, 
zorganizovat si svůj čas pro práci a odpočinek; jednoduše postarat se sám o sebe  
a nespoléhat na servis od maminky ;) 
 

4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 
Můj nejhlavnější úkol je vést druhý rok animátorů, kteří začali svůj kurz v roce 2008.  
No a další úkoly přicházejí podle toho co je potřeba. Mám například na starosti taneční 
víkend, starám se o vagón, ve středy vařím a vedu modlitby, pomáhám s pracemi venku 
kolem fary. Nejde tedy jen o program, ale o život jako takový. Práce je tedy dost ;) 
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5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích? 

Vzájemná vstřícnost, otevřenost a společenství v práci a v modlitbě.  
 

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
No mám za sebou 5 let základní školy, poté osmileté gymnázium, následně rok jazykovky 
(angličtina). Po roce angličtiny jsem se dostal na obor učitelství pro 2. St. ZŠ v kombinaci 
Ov-Hi. Toto studium jsem definitivně ukončil letos v únoru složením poslední státnice. 
Během dokončování školy jsem stihl ještě rok práce ve skladu léčiv s názvem Phoenix. 
No a teď jsem v týmu ;) 
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Jak už jsem výše uvedl, tak je nás dohromady osm. Tedy rodiče a 6 dětí. Taťka pracuje 
na biskupství, jako sekretář pana biskupa a je trvalým jáhnem. Mamka je doma s mým 
nejmladším bratrem, který se léčí z těžké nemoci a trochu pomáhá v charitním šatníku. 
Můj starší bratr Lukáš pracuje ve skladu Phoenix, kde jsem rok pracoval i já a kde jsem 
ho v podstatě přivedl. Jediná sestra Monika zatím studuje sociální práci v Ostravě a letos 
bude končit. Mladší bratr je vyučený instalatér a dokončuje maturitu a dva nejmladší 
jsou zatím na základce.  
 

8) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol? 
No, i když bych rád pobavil nějakým trapasem, tak v poslední době jsem nic tak trapně-
vtipného neprožil. Jen ty karamboly. Jeden, když jsem v hlavičkovém souboji ve 
fotbálku přiomráčil klučinu, který byl na centru spolu se spolužáky na tzv. orientačních 
dnech a druhý, když jsem se poškodil sám a vyčelil jsem držák na pracovní náčiní v naší 
šopě. 
 
 
 

Příristek 
S radostí  oznamujeme všem známým i 
neznámým, že se dne, kdy jsme se svatým otcem 
ve Staré Boleslavi oslavovali sv.Václava, Janě a 
Peťovi Škrobánkovým narodila dceruška Beátka. 
Měřila celých 50cm a vážila necelých 3,5 kg.  Má 
se čile k světu, sílí, roste a dělá rodičům radost. 
Vzpomeňme na ni i její rodiče  
v našich modlitbách☺. 
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Papež mládežiPapež mládežiPapež mládežiPapež mládeži     
Poselství Benedikta XVI. mládeži 
      Stará Boleslav, 28. září 2009 
 
Milí mladí 
přátelé! 
     Na konci této 

slavnosti se obracím přímo na vás  
a především vás upřímně zdravím. 
Přišli jste sem v hojném počtu z celé 
republiky i ze sousedních zemí; 
utábořili jste se zde včera večer  
a přenocovali jste ve stanech, a to  
pro vás bylo společnou zkušeností víry 
a bratrství. Díky za tuto vaši 
přítomnost; cítím z ní nadšení  
a velkorysost, které jsou vlastní mládí. 
S vámi se i papež cítí mladý! Rád bych 
ještě poděkoval vašemu zástupci  
za laskavá slova a za krásný dar. 
     Milí přátelé, je jasné, že v každém 
mladém člověku je touha po štěstí, 
občas spojená s jakýmsi neklidem; 
touha, kterou však často dnešní 
konzumní společnost využívá špatným 
a odcizujícím způsobem. Je třeba brát 
vážně toto usilovné hledání štěstí. 
Vyžaduje si skutečnou a vyčerpávající 
odpověď. Ve vašem věku se totiž činí 
první velká rozhodnutí, schopná 
nasměrovat život k dobru nebo ke zlu. 
Bohužel je nemálo vašich vrstevníků, 
kteří se nechají uchvátit klamnými 
vidinami umělých rájů, aby se pak ocitli 
ve smutné osamělosti. Je ale naopak  
i mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí 
proměnit, jak řekl váš zástupce, nauku 
v činy, aby svému životu dali plný 
smysl. Chci vám všem nabídnout 
zkušenost svatého Augustina, který 
řekl, že srdce každé osoby je neklidné, 
dokud nenajde to, co skutečně hledá. 
On objevil, že pouze Ježíš Kristus je 
uspokojivou odpovědí na touhu jeho  
a každého člověka po šťastném, 

smysluplném a hodnotném životě 
(srov. Vyznání I, 1,1). 
     Podobně jako u Augustina, přichází 
Pán vstříc každému z vás. Klepe 
na dveře vaší svobody  
a prosí, abyste  
ho přijali jako přítele. 
Chce vás učinit 
šťastnými, naplnit vás 
lidskostí 
a důstojností. Křesťanská 
víra znamená 
setkání s Kristem, živou Osobou, která 
dává životu nový rozměr, a tím 
rozhodující směr. A když se srdce 
mladého člověka otevře Božím plánům, 
není už nikterak namáhavé rozpoznat  
a následovat jeho hlas. Pán skutečně 
každého volá jménem a každému chce 
svěřit zvláštní poslání v církvi  
a ve společnosti. Milí mladí přátelé, 
buďte si vědomi, že křest z vás udělal 
Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. 
Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho 
učedníky a svědky. Mnoho z vás volá  
k manželství a příprava na tuto svátost 
znamená skutečné putování  
za povoláním. Zkoumejte tedy vážně 
Boží volání, abyste založili křesťanskou 
rodinu, a vaše mládí ať je obdobím,  
kdy budete zodpovědně formovat svou 
budoucnost. Společnost potřebuje 
křesťanské rodiny, svaté rodiny! 
     Pokud vás Pán volá, abyste jej 
následovali ve služebném kněžství nebo 
v zasvěceném životě, nezdráhejte  
se odpovědět na jeho pozvání. 
Obzvláště v tomto Roce kněží s 
e obracím na vás, mladé: buďte pozorní 
a otevření Ježíšovu volání nabídnout 
život do služeb Bohu a jeho lidu. Církev 
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i v této zemi potřebuje mnoho svatých 
kněží a osob zcela zasvěcených službě 
Kristu, Naději světa. 
     Naděje! Toto slovo, k němuž se často 
vracím, se dobře snoubí právě  
s mládím. Vy, milí mladí přátelé, jste 
nadějí církve! Ona očekává, že se 
stanete posly naděje, jak tomu bylo loni 
v Austrálii na Světovém dnu mládeže, 
velkém projevu víry mladých, který 
jsem mohl osobně prožít a kterého se 
zúčastnili i někteří z vás. Mnohem víc 
vás bude moci přijet do Madridu  
v srpnu 2011. Už nyní vás zvu na toto 
velké setkání mladých s Kristem  
v církvi. 
     Milí přátelé, 
znovu vám 
děkuji za vaši 
přítomnost a děkuji za váš 
dar: za knihu s fotografiemi, které 
vyprávějí o životě mládeže ve vašich 
diecézích. Rovněž děkuji za znamení 
vaší solidarity s mládeží v Africe, které 
jste mi doručili. Papež vás žádá, abyste 
svou víru žili s radostí a nadšením; 

abyste rostli v jednotě mezi sebou  
a s Kristem; abyste se modlili a byli 
vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště 
Eucharistie a svátosti smíření; abyste 
pečovali o svou křesťanskou formaci  
a byli poslušní nauky vašich pastýřů. 
Na této pouti ať vás doprovází svatý 
Václav svým příkladem a svou 
přímluvou a ať vás stále ochraňuje 
Panna Maria, Matka Ježíše a nás všech. 
Ze srdce vám žehnám! 
 
Milovaní mladí přátelé, 
vaše nadšení pro křesťanskou víru je 
znamením naděje pro církev žijící  
a působící v těchto zemích. Abyste dali 
plnější smysl svému mládí, následujte 
odvážně a štědře Pána Ježíše, který 
klepe na dveře vašeho srdce. Kristus  
od vás žádá, abyste jej přijali jako 
přítele. 
 
Nechť vám Pán žehná a naplní každý 
váš dobrý životní plán! 
 

Benedikt XVI.
 
 
 

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,  

popř. volej 558 669 413, 731 625 718. 
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Znáte?Znáte?Znáte?Znáte?    
Benediktínský kříž 
 
„Chtěla bych si nad  dveře svého bytu 
pověsit benediktinský kříž. Je to prý 
nějaký kříž s nápisem proti zlému 
duchu. Nevíte o tom něco?“ 
 

Je dobré, že si 
chcete takový 
kříž domů 
pověsit. Důležité 
ale také je, aby 
„nápis proti 
zlému duchu“ 
nezůstal jen na 
kříži, ale aby byl 

stále přítomný i ve vašem srdci!  
Ochranu proti zlu získáváme m.j. tím, 
že do svého srdce stále zveme Krista - 
přemožitele zla, že se snažíme žít v 
jeho blízkosti, že se modlíme, čteme 
Boží slovo, že hledáme Boží plán pro 
svůj život a snažíme se jej naplňovat. 
To je to, co nás chrání, to je to, čeho se 
zlý duch bojí. Kříž na stěně je pak jen 
jednou z dobrých pomůcek, jak na 
Krista - přemožitele zla a průvodce k 
naplněnému životu nezapomínat. 
 

Benediktinský kříž  je  ozdobný řecký 
kříž umístěný v oválu. Kříž obsahuje 
Benediktovo zažehnávání.  
 
Mezi rameny kříže jsou písmena: C S P 
B - Crux Sancti Patris Benedicti, tj. kříž 
Sv. otce Benedikta. Na svislém břevnu 
kříže jsou písmena C S S M L = Crux 
Sancta Sit Mihi Lux -  Kříž svatý ať je 
mým světlem, a na příčném břevnu 
jsou písmena N D S M D = Non Draco 
Sit Mihi Dux -  drak (ďábel) ať mi 
není vůdcem. 
 
Nahoře uprostřed se někdy nachází 
slovo PAX (tj. pokoj), nebo IHS = 
Iesus Hominum Salvator (tj. Ježíš 
Spasitel člověka) 
 
Na oválném pásu je dále umístěno 14 
písmen: V R S N S M V = Vade Retro 
Satana Numquam Suade Mihi Vana - 
Odstup Satane, už mně nikdy 
nesváděj,  
S M Q L I V B = Sunt Mala Quae Libas 
Ipse Venena Bibas - tvé sliby jsou jen 
klam, svůj jed si vypij sám. 

(www.vira.cz)
 

 
 

Anima IuventutisAnima IuventutisAnima IuventutisAnima Iuventutis, o.s., o.s., o.s., o.s.    
!UPOZORŇUJEME! 
Členský příspěvek za členství v občanském sdružení ANIMA IUVENTUTIS, který sebou 
nese spoustu výhod, uhraďte do konce února 2010! Výše členského příspěvku zůstává 
stále 40 Kč. Nebráníme se příspěvkům vyšším☺. Dárcům přispějícím nad 1 000 Kč 
vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Všem dárcům UPŘÍMNÉ DÍKY!  
Č.ú.: 1666935309/0800  
(www.animaiuventutis.cz) 
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NástNástNástNástěnkaěnkaěnkaěnka 
Odpočinek 
                     a Ty 
                        zastav se na chvíli 
 
     Pospícháte? Samozřejmě, že ano. Náš svět klade velký důraz na výkonnost, akci, 
rychlost – a výsledky. „Kdo drží krok, jde. A ten, kdo nemůže, je občas ušlapán.“ 
Nemusíme však jednat tímto způsobem. Můžeme zvítězit nad takovým systémem dříve, 
než nás vyčerpá a zničí. 
     Předkládáme vám několik tipů, jak se na chvíli zastavit, jak znovuobjevit to, co už 
máte: čas, dostatek času. Můžete tu najít tipy, jak objevit svou vlastní cestu, jak využívat 
čas ve větším pokoji a uvolnění. A to i v tom nejrušnějším životě. 
 
 
* Zpomal.  
Bůh v nebi také nepospíchá. 
Nejsi odpovědný za to,  
abys všechno udělal ty. 
 
* Rozděl si velkou práci  
na několik malých částí. 
Jestliže Bůh stvořil svět postupně, 
můžeš to ty udělat lépe? 
 
* Dopřej si čas, abys mohl žasnout.  
Bez úžasu je život pouhou existencí. 
 
* Jednou za čas a pomalu 
si vypočítej všechny své dary,  
všechna svá obdarování. 
 
* Sedávej někdy potmě.  

Naučí tě to vidět a slyšet,  
vnímat a čichat. 
 
* Mluv pomaleji. 
Mluv méně. Nemluv. 
Komunikace se neměří slovy. 
 
* Naslouchej slovům, která říkáš,  
zvláště když se modlíš.  
 
* Udělej si čas na čtení Bible,  
poezie, dobrých knih.  
Přemýšlivé čtení obohacuje.  
 
* Udělej si čas, aby sis hrál. 
Dělej někdy věci, které děláš rád.  
Na věku nezáleží.  
Dítě ve tvém nitru se potřebuje zotavit.

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. - 8.11. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
V pořadí druhé setkání mají opět 
první víkend v měsíci, tentokráte 
v listopadu, animátoři jedničky. 
Setkání začíná páteční večeří a 
končit bude v neděli obědem. 
Setkání proběhne ve Staré Vsi 
n/O. 

 
27. - 29.11. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
Své druhé setkání mají poslední 
listopadový víkend animátoři, 
kteří 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. 

 
 

20. - 22.11. 2009 

Stará Ves n/O. 
 

Tančíš rád? Chceš se přiučit 

novým kreacím? Přitanči k nám  

a věř tomu, že po víkendu z Tebe 

bude Král parketů! Hlas se včas 
na: stara.ves@razdva.cz, nebo tel: 

558 669 413, 731 625 718. 

 

 
13. - 15.11. 2009 
Stará Ves n/O. 

 
Myslíš, že máš dostatek fantazie? 
Nevynechej tento víkend a dokaž nám, 
co je v Tobě! Společně vytvoříme věci, 
které jste ještě netvořili, možná zjistíš 
jaký jsi talent! Víkend začíná klasicky 
společnou večeří v pátek v 19h a 
koncem všeho tvoření bude společný 
nedělní oběd ve 12h. To vše u nás na 
Středisku ve Staré vsi n/O.  Přihlásit se 
můžeš mailem:  
stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky  
na tel: 558 669 413, popř. 731 625 718, a 
to nejpozději do 11.11.!  
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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. 

 
18.11. 2009 

Biskupství Ostrva 
 

Měsíc padajícího listí bude  

na Večeru mladých ve znamení 

vzpomínek a zkušeností našich 

mladých, kteří cestovali a pomáhali 

na UkrajiněUkrajiněUkrajiněUkrajině. 

     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. 

 
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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☺ Kolik Einsteinů je potřeba  
na vyměnění žárovky? To záleží  
na rychlosti toho člověka a hmotnosti 
žárovky. Nebo obráceně, samozřejmě. 
A možná by bylo jednodušší nechat 
žárovku a vyměnit místnost. Je  
to všechno relativní. 
 
 
☺ "Tak co, strécu, jak je to s tó vašó 
kozó, co ste ju učíl, aby nemusela 
žrat?" "Ále, chuděrka, už to skorem 
uměla a umřela!" 
 
 
☺ "Na palouku pod lopuchem jsem 
políbil jakousi žábu a ta se hned 
proměnila na krásnou princeznu. Ale co 
mám teď s tou krasavicí dělat?" stěžuje 
si žabák. 
  
              …někdo si maluje nehty, někdo ruce… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
☺ Číšník nese hostu polévku a máčí si 
v ní palec. Host říká:  "Co si máčíte 
svůj palec v mý polívce, kurka!"  
A číšník na to: "Doktor mi říkal, že ho 
mám mít v teple." "Tak si ho strčte  
do zadnice!" "Tam ho mám, když 
neroznáším." 
 
 
☺ Přijde paní do obchodu a nadává 
prodavačovi: "Co jste mi to prodal?  
To není žádný prášek proti molům, 
vždyť oni si na něm pochutnávají."  
"No vidíte, žerou prášek a šatům dají 
pokoj." 
 
 
☺ "Maminko, mě se do té školy 
nechce. Děvčata ze mě mají srandu, 
kluci mi podráží nohy, učitelé mě 
nemají rádi, já tam nepůjdu!" 
  "Musíš, jednou jsi tam ředitel..." 
 
 


