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Úvodní slů
slůvko
Budoucnosti života církve a světa,
mladí přátelé!
„Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se
prastaré vchody, ať vejde král slávy!“
Přání žalmu 24 dobře uposlechli
stavitelé barokních chrámů, katedrál.
Někdy tomu nerozumíme, proč taková
výzdoba, proč takový styl. Skončili jsme
církevní rok. Další část našeho života.
Ježíš je Král. Je to on, který do mého
života
přináší
blízkou,
niternou
přítomnost.
Nejde
o
mocenské
panování, jak to často vidíme u
chamtivých podnikatelů, ale o vládu
lásky, odpuštění, přijetí a vzájemného
sdílení hodnot. „Jeho království není
z tohoto světa.“ Žalm 24 budeme zpívat
v době adventní. Je to možnost, výzva,
znovu otevírat a připravovat cestu
Pánu. Stavitelé katedrál a barokních
kostelů toužili přimět člověka k tomu,
aby se zastavil, žasl nad blízkostí Boží,
četl na stěnách příběhy z bible a měl
možnost být stále víc a víc blíž Bohu.
„Můj dům bude domem modlitby.“
(Lk 19,46). Bůh je nám blízko tak, jak
jen nejvíce může být. Již pro nás
nemůže více udělat. Udělal maximum.
Vylil nám lásku do stvoření světa, do
života každého člověka. Odpustil hřích,
stále odpouští a nade vše nás miluje.
Zůstává mezi námi ve společenství,
plným způsobem v každém domě –
chrámu – kostele, v nejsvětější svátostí
oltářní. Advent nám dává šanci toto
znovu zakusit. Vybudovat si pevný, jistý
vztah k Ježíši. Stále více vnímám, že
modlitba u svatostánku je živější. My
potřebujeme stálé oživování, sílu do
našeho
života.
Roráty
vedou
k vytrvalosti. Také něčeho se zříci.
Dříve vstát a utíkat do chrámu na
setkání s Ježíšem. Zde nejde o čárku,
byl jsem na rorátech, ale o setkání. Já

jsem se setkal s Ježíšem, On přišel jako
král slávy, přišel do mého života, do
mého srdce. S ním chci jít do školy, do
práce, prožít krásný nový den. Říká se:
„Jaká příprava takový prožitek“.
Investovat v adventu do přípravy na
oslavu Božího narození se vždy vyplatí.
Nezapomeň také na svátost smíření,
aby měl Ježíš kam přijít. Víš, že
nepřichází do super vybaveného
pokojíčku, či moderního trendu
různého stylu. On chce přijít do tvého
srdce – Betléma. Betlém tehdy nebyl
žádný luxus. Obyčejná puklina ve
skalnaté rosedlině, kde se ovce
s pastýřem ukrývali před nepříznivým
počasím. Ježíš se místo ve středu říše
římské narodil na jejím okraji. Dá se
říci, na odstavném pruhu. Právě místa,
kde se moc nechodí (kostel, návštěvy
nemocných, společenství apod) jsou
místa, kde se setkáš s Ježíšem.
Na středisku jsme již kompletní.
Tým posílil Michal, který se vám určitě
představí. Díky za každý kurz, který
běží. Všechny jsou hojně navštěvovány.
Nebuď smutný, že jsi se nedostal. Zvu
tě v prosinci na duchovní obnovu,
povede ji o. Radim Zielonka - NEBE,
PEKOLO, RÁJ. Před vánocemi z pátku
na sobotu máš možnost prožít noční
bdění u nás ve Staré Vsi.. Je to už naše
tradice. Budeme bdít na modlitbách,
prosit Pána o sílu, světlo a požehnání.
Máš
možnost
slyšet
katechezi,
svědectví, společně se modlit, slavit
svátosti a nakonec bonus – noční
výstup na Lysou Horu. Pro ty, kdo neví,
jak
naložit
s posledními
dny
kalendářního roku, je tu opět silvestr
2009. Od 30.12.-1.1., nezapomeň se na
všechny akce včas přihlásit na mailu:
stara.ves@razdva.cz, popř. zavolej na
tel:558 669 413 nebo 731 625 718..
V sobotu 9. ledna 2010 v 19.30 hod se
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těším na další ročník
našeho
společného plesu. Opět v naší škole.
Nabízíme
možnost
přespání
na
středisku.
Otevřeme brány svých srdcí,
nechme vejít do svého života Krále
slávy. Každá akce, slavnost se musí

připravit. Přeji ti, ať je každý den tvého
života naplněn očekáváním a krásným
setkáním. Nezapomeň, Ježíš čeká
v každém chrámě, v každém člověku.
Požehnaný advent a krásné vánoce
o. Kamilos

Liturgický kalendář
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1. čtení: Iz 11,1-10 Žalm: ZL 72 Evangelium: Lk 10,21-24
1. čtení: Iz 25,6-10a Žalm: Zl 23 Evangelium: Mt 15,29-37
1. čtení: Iz 26,1-6 Žalm: Zl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27
1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Zl 27 Evangelium: Mt 9,27-31
1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 Žalm:Zl 147 Evangelium:Mt 9,35-10,1.5-8
1. čtení: Bar 5,1-9 Žalm: Zl 125(126) 2. čtení: Flp l,4-6.8-11
Evangelium: Lk 3,1-6
1. čtení: Iz 35,1-10 Žalm: Zl 85 Evangelium: Lk 5,17-26
1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Zl 98(97) 2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm:Zl 103 Evangelium: Mt 11,28-30
1. čtení: Iz 41,13-20 Žalm: Zl 145 Evangelium: Mt 11,11-15
1. čtení: Iz 48,17-19 Žalm: Zl 1 Evangelium: Mt 11,16-19
1. čtení: Sir 48,1-4.9-11 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 17,10-13
1. čtení: Sof 3,14-18a Žalm: Iz 12 2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 21,23-27
1. čtení: Sof 3,1-2.9-13 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 21,28-32
1.čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 Žalm:Zl 85 Evangelium: Lk 7,19-23
1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mt 1,1-17
1. čtení: Jer 23,5-8 Žalm:Zl 72 Evangelium: Mt 1,18-24
1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Zl 71 Evangelium: Lk 1,5-25
1. čtení: Mich 5,1-4a Žalm: Zl 80(79) 2. čtení: Zd 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-45
1. čtení: Pis 2,8-14 Žalm: Zl 33 Evangelium: Lk 1,39-45
1. čtení: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Lk 1,46-56
1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Zl 25 Evangelium: Lk 1,57-66
1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Zl 89 Evangelium: Lk 1,67-79
1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Zl 96 2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Zl 30(31) Evangelium: Mt 10,17-22
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a Žalm: Zl 128(127) 2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2,41-52
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28.12. 2009
29.12. 2009
30.12. 2009
31.12. 2009

1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Zl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18
1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm: Zalm 96 Evangelium: Lk 2,22-35
1. čtení: 1Jan 2,12-17 Žalm: Zl 96 Evangelium: Lk 2,36-40
1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Zl 96 Evangelium: Jan 1,1-18

Svátky a slavnosti
Prosinec 2009





08.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
24.12. Štědrý den
25.12. Slavnost narození Páně
26.12. Sv. Štěpán

Personality
Představujeme
Mgr. Kateřina Vláčilová
Představujeme Katku Vláčilovou – novou teamačku na Diecézním
středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí…
1)

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

Jsem z Dobré u Frýdku-Místku. Mám jednu sestru Lucii, která je
o šest let mladší a v současnosti navštěvuje čtvrtý ročník frýdeckého gymplu. Mám ráda
skauting, v jehož duchu jsem vyrůstala a díky němuž jsem zažila mnoho
nezapomenutelných chvil a poznala spoustu dobrých lidí. Ráda si zahraji na kytaru,
vyrazím do přírody či zhlédnu dobrý film.
2)

Jak ses dostal na Středisko do Staré Vsi?

Před rokem v prosinci mi zavolal otec Kamil a ptal se, jestli bych nechtěla nastoupit
na konci srpna 2009 na DSM do týmu, samozřejmě mi dal docela dlouhou dobu
na rozmyšlenou. V té době jsem byla v páťáku na výšce a měla jsem zrovna po měsíční
praxi na těšínském gymnáziu, zároveň jsem se připravovala na státnice a psala
diplomku…nakonec jsem se tedy rozhodla, že do toho půjdu a tak jsem teď tady☺
3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal (klášter, rodina,
škola,vojna…)?
Je to takové pěkné společenství, ve kterém se snažíme žít jako jedna rodina. Zároveň
máme příležitost zkusit si věci, ke kterým bychom se jinak nedostali, konkrétně u mě je
to třeba řízení auta, čemuž se zde učím…
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4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny?
Mám na starost kurz animátorů – první ročník, jednorázové akce si různě dělíme,
např. připravovala jsem tvořivý víkend. Co se týče animátorů za děkanáty, tak navštěvuji
jako zástupce za DSM Frýdek a Nový Jičín. Starám se taky o naši střediskovou knihovnu,
snažím se dokumentovat akce i z pozice fotografa. Přes týden mám na starost čtvrtek,
kdy připravuji ranní modlitbu, vařím a dělám to, co je potřeba.
5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích?
Jejich vstřícnost, přátelskost, otevřenost a smysl pro humor☺
6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce)
Po základce jsem šla na gympl ve Frýdku a po maturitě jsem nastoupila na Ostravskou
univerzitu, kde jsem studovala na Filozofické fakultě Učitelství pro SŠ, obor Český jazyk- literaturu a historii.
7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině?
Jak už jsem zmínila výše, mám sestru Lucku, která bydlí s rodiči i prarodiči v rodinném
domku v Dobré. Lucka ještě studuje, rodiče pracují. Mamka v Ostravě na Krajském
úřadě a taťka v Nošovicích v Hyundai.
8) Zažila jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol?
Tak trapasy či karamboly jsou u mě někdy docela časté, teď si vybavuji ne přímo trapas,
ale spíš takovou malou příhodu z naší týmacké dovolené, kterou jsme strávili
na Šumavě. Většinu času jsme trávili na kolech uprostřed stále ještě krásné šumavské
příhody, mě to však lákalo také navštívit hrady, zámky či jiné památky v okolí,
což souvisí s mým zaměřením na historii. A tak se mi podařilo přemluvit i ostatní
týmáky, abychom vyrazili do jedné vesničky, která nese název Holašovice a je
v UNESCU. Cesta do Holašovic byla z Kvildy trošku delší a všichni už v autě netrpělivě
očekávali, co to bude za „terno“☺ Když jsme konečně dojeli na očekávané místo, čekala
nás prohlídka mini vesničky, která se celá skládala z pár domečků, jejichž
architektonický styl je stále udržován v duchu selského baroka a které jsou pěkně
uspořádané kolem rybníku uprostřed. Mi se to docela líbilo, i když jsem si původně
myslela, že to bude o něco větší a že budeme mít možnost prohlédnout si domy i zevnitř,
ale ostatní týmáci nejspíš očekávali něco víc, a tak je asi nejvíc zaujala jedná místní
hospůdka, ve které však číšník nedokázal natočit ani řezané pivo, což ji poněkud zkazilo
reputaci. Všichni jsme si ten výlet ale nakonec užili, zažili jsme spoustu legrace a mi
od té chvíle zůstala taková malá přezdívka Unesco☺
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o. biskup František mládeži
Jan Maria Vianney – „farář Arský“
Zlaté Hory, srpen 2009
Co znamená kněz v
dnešní
době?
Křít
může v podstatě každý,
v případě nouze si štolu
oblékají kostelníci a
chodí pochovávat, jáhen
může zase křít a kázat a
podobně jde kněze nahradit v mnoha
jiných věcech.
Před několika lety jsem byl v Arsu, kde
kdysi působil Jan Maria Vianney. Měl
tam byl takový kolotoč s hodinama. A
on přesně jako ty hodiny ve 4 hod
vstával a modlil se, v 5 už byl ve
zpovědnici a spá chodil až v 22 hod
nebo v 23 hod. Většinu času proseděl ve
zpovědnici, ten člověk zkrátka věděl
jaké je jeho poslání. On nevynikal
nějakou velkou naukou, ale krásným,
lidským, kněžským srdcem a chtěl
sloužit lidem, tak jak uměl. Vypráví se o
něm takový vtip. Na léto si tam pozval
kazatele, který byl profesorem nějaké
teologické disciplíny. Když kázal,
všichni poslouchali ani nedutali. A jak
tak kázal, chodil mezi lidmi zlodějíček,
který jim bral peněženky. Další týden
už tam kázal zase Jan Maria Vianney obyčejný farář. Mezi lidmi zase chodil
zloděj, ale tentokrát peněženky vracel
do správných kapes. Protože jeho slovo
vycházelo z tak zapáleného srdce, že
zapalovalo všechny ostatní.
O pokoře
Když se mluví o svátosti smíření, je
třeba podívat se také na situaci našeho
světa. Čím dnešní svět vyniká? Dá se to
vyjádřit
jedním
slovem.
Vyníká
kraválem. Kam se podíváte, všude je

hluk. Bydlíte-li blízko cesty, jeden
kamion jezdí za druhým. Zdá se mi, že
kravál vládne světem. A v tom kraválu
si člověk mnoho neuvědomuje a
zapomíná si nacházet sebe sama.
Člověk potřebuje ticho, aby našel sám
sebe a jakmile najde sám sebe, uvědomí
si úžasnou věc: Já musím sám se sebou
něco udělat. A k tomuto poznání je
zapotřebí pokora. Ta zase dnešnímu
světu schází. My všichni jsme přece
sežrali moudrost světa. My všechno
víme, všechno známe, nic nás nemůže
zaskočit.
Pána
Boha
dávno
nepotřebujeme, my si přece vystačíme
sami. Můžeme klidně pást žirafy.
Takhle to leckdy vypadá. Ale k tomu
aby člověk poznal sám sebe, potřebuje
trošku ticha. Proto Ježíš pozval ty, které
chtěl, na horu, aby byli s ním, a dal jim
prostor pro ticho. Aby měli možnost
vnímat jeho slova a strávit, co je učil.
Pán Ježíš chodil, učil a uzdravoval. On
nebyl nějaký šarlatán, uzdravoval
lidskou duši. A ta nemoc, , která
způsobuje bolest lidské duše, se
jmenuje hřích. Jedním z největších
hříchu je pýcha. Nedávno jsem před
kostelem sv. Václava v Ostravě zaslechl
dialog dvou lidí: ,,Hele kostel, asi bych
se měl jít vyzpovídat, ale já vlastně
nemám z čeho. Takže se zpovídat
nebudu.“ Tohle je velká pýcha. Kdyby
někdo z vás řekl, že je bez hříchu, je
lhář a pravděpodobně ani není.
V sebepoznání se člověk učí takové
krásné lidské pokoře, kterou vynikal
Jan Maria Vianney a kterou vynikali
všichni světci, protože světec bez
pokory ani není. Pýcha toho se bojme a
pěstujme pokoru. Pokorný člověk
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poznává pravou radost. Pokorný člověk,
nikdy nebude říkat: „To já dělat
nebudu.“ Vážím si svého táty, který měl
zdědit zámek a statek, vyznal se v
zemědělství a přitom v padesátých
letech s pokorou dělal cestaře.
Rád vzpomínám na své dětství a jsem
vděčný svým rodičům, že mi předávali
takové hodnoty a že nám předávali
víru. Vzpomínání je krásné. Vzpomeňte
si za těch 50 let, já už asi nepřijedu. Ale
moc rád bych, abyste si pak mohli říct:
„Ano, měli jsme pěkné rodiny, dobře
jsme vychovali děcka, předali jsme jím
víru a naučili milovat Ježíše.“ Ale jestli
chci někoho učit, musím to mít
především
v sobě.
„Miluji
Tě,
Hospodine, má sílo,“ říká jeden žalm.

Kéž je to motem vašeho života. Ať je
láska k Ježíši motorem vašeho života.
On si to zaslouží, neboť pro nás a naši
spásu sestoupil z nebe. Vzal na sebe
náš kříž, vykoupil nás z hříchu a dal
nám možnost smíření. Smíření je
krásná věc, prosím najděte si chvilku
ticha pro sebe a popřemýšlejte sami o
sobě, jací jste a co děláte dobře a za to
poděkujte. A taky přemýšlejte, co děláte
špatně. Zjistíte, že je toho hrozně moc.
V tu chvíli si řekněte: „Pane, pomoz mi,
ať se toho zbavím, protože hrdý ani
pyšný na to být nemohu, ale v pokoře
vyznávám
svou
slabost
a
nedostatečnost. Dej mi sílu vytrvat až
do konce.“Milí mladí přátelé!
František Václav Lobkowicz

Ze života mladých
Sebepoznání
Konečně jsme se dočkali! Letos nás,
kteří jsme se těšili do Staré Vsi, bylo
opravdu hodně.
Téma
prvního kurzu bylo
SEBEPOZNÁNÍ.
Jak můžu poznat sama sebe? Nikdy
jsem nad tím tak nepřemýšlela a nikdy
mě
nenapadlo
zkoumat,
jestli
se chovám všude stejně, nebo se
schovávám za své masky...
Když jsem to potom v modlitbě
svěřila Bohu, cítila jsem se naprosto
svá, bez přetvářky... stála jsem
před Ním tak, jak mě stvořil a cítila,
jak mě miluje, i když si často myslím,
že před Ním skryju jaká jsem.
Jsem moc ráda, že mě zná! Taky mě
moc potěšilo, že nás tam přijelo tolik,

a že jsem na všech mohla vidět touhu
po Bohu. Zažila jsem tam krásné
společenství... je to takové svědectví
víry, které mi dává naději...
Nejkrásnější pro mě byla chvíle,
kdy jsme si
po
dvou
klekali před
živého
Krista. Byla
jsem mu
tak blízko,
dívala se
na něj a
nechtěla už
jsem v tu chvíli
nic víc... jen
být s Ním!
Líbily se mi hry i práce. Jídlo bylo
skvělé, program a scénky, které si
pro nás týmáci připravili, byly dokonale
vymyšlené, tak jim za to děkuji:-)
Barča P.
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Místecká smeč – 17.11. 2009
Místecká smeč je název pro volejbalový
turnaj, který má v Místeckém děkanátu
své pevné datum ve státní svátek
17.listopadu. Letos tomu bylo právě tak,
svátek padnul na úterý a od 9 hodin se
již plnil registrační arch. Vstupné bylo
velice
praktické
buchta
nebo
pomazánka a pořadatelé k tomu zajistili
minerálky.
10.45h
byla
úvodní
ceremonie …
společně
nás uvítalo
duo
„Eva
a
Vašek“,
požehnání
hráčům
udělil
o.Martin
a
mohlo se
začít. Startovní pole bylo nabito
známými esy jako jsou „Mravenci“
z Místku, kteří svůj kádr letos rozšířili a
postavil týmy dva. Nebylo to však
jediné překvapení. Startovní pole se jen
hemžilo novými týmy: „Frýdlant“,
„Frýdek“, „Pržno“, „Metylky-lentilky“,
„Staroveští
Kapři“
a také spolča z Místku postavila dva
týmy. Hrálo se ve dvou základních
skupinách a vítězové si to potom
rozdali o posty nejvyšší. Loňské
prvenství obhajovali „Mravenci“, dalo
se tedy očekávat, že to bude soupeř
největší, ale velice mu šlapal na paty
tým z Frýdku a také „Kapři“ ze Staré
Vsi (tedy my) nebyli jednoduchým
soupeřem. Všichni nováčci si v turnaji
vedli výborně a „Mravenci“, což jsou
ostřílení Místečtí borci, měli co dělat

aby uhájili prvenství. Tým ze Staré Vsi
sázel hlavně na smeč, kvalitu hry
zajišťoval kapitán týmu týmák Mišo a
Honza, o. Kamil, Lukáš a David, taky
Kača. Soupeři před některými smeči
utíkali z hřiště, jen před některými ☺.
Bojovali jsme do posledního balónu.
Konec turnaje byl až kolem 16 hodiny,
finálová družstva odehrála 7 zápasů.
Bylo to náročné. Konec dobrý všechno
dobré… „Mravenci“ obhájili a opět
zvítězili, ale tuším, že jestli konkurence
a výkonnost týmů poroste jako doteď,
příští rok se pořádně zapotí. Druhé
místo si odvezl tým z Frýdku, třetí cenu
jsme nakonec vybojovali my –
„Staroveští Kapři“… a proč zrovna tento
autentický název týmu? Má to dlouhou
historii, ale zkráceně bych mohla něco
málo prozradit. Tak zaprvé jsme měli
krásné modré dresy, taky máme ve Vsi
modrý vagón a za třetí nás měl čekat
na oběd smažený kapr…ten jsme však
pro dlouhé trvání turnaje nestihli,
vůbec jsme však nelitovali. Tolik
volejbalových úderů krom týmáka
Michala snad nikdo z nás neodehrál,
některé balóny byly dramatické
a hladina adrenalinu se držela
na vysoké hladině během každého
zápasu. A navíc o toho smaženého
kapra jsme nepřišli, snědli jsme ho
na oběd ve středu ☺.
Týmák K@ča

Anima Iuventutis, 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. Více na www.animaiuventutis.cz.
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Nástěnka
Nástěnka
Advent aneb Svět konzumu neumí čekat
(Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci)
Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí vánoční dárky, dlouho před Vánoci
se začnou ozývat koledy a my, křesťané, pokud vnímáme a žijeme liturgii, začneme
brblat. Případně snadno a rychle odsuzovat komercionalizaci Vánoc a nedostatek
duchovního obsahu v jejich prožívání. Budeme to dělat možná oprávněně, ale neúčinně.
Můžeme ale tváří v tvář tomuto „vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná
už před adventem, také něco pochopit.
Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, nakupujícím jejich shánění
mnoha dárků a zastavme se trochu u adventu. Známe jeho křesťanskou náplň – není
to pouhé těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V
adventu
liturgie
připomíná očekávání mesiáše před tím, než přišel, a
prožívá
očekávání mesiáše – Ježíše, který přijde podruhé, na
konci
časů.
Může to vypadat jako očekávání vzdálené v minulosti i
vzdálené
směrem do budoucnosti, tedy vzdálené dnešku. Jenže
očekávání v
dávné minulosti a v nedatovatelné budoucnosti má
svůj hluboký
důvod. Tím důvodem je naděje. A tato naděje stojí
na
Božím
slibu. Bůh slíbil, že pošle mesiáše, a to se skutečně stalo.
Naděje se naplnila
všem těm, kdo v Ježíši slíbeného mesiáše rozpoznali. Ježíš řekl, že znovu přijde, a my
máme naději, že tento příchod završí dějiny a ukončí působení zla.
Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává,
ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit
si to, co ještě nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící
naděje v životě lidí. Je to někdy pokus „zakrýt si oči a zacpat uši“ nakupovanými
a konzumovanými věcmi, protože člověk nemá naději, a tak se nechce
příliš dívat do budoucnosti. Křesťanská naděje není laciným
optimistickým přesvědčením, že „bude líp“. Je to naděje v Boží
věrnost, tedy v naplňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním
„spotřebáků“ bychom sotva komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží
věrnost – a to nejen v adventu – může představovat službu našim
bližním. Někteří totiž naši naději v našem životním postoji rozpoznají.
A to je obohatí mnohem víc, než kdyby poslouchali naše odsuzování
nákupních horeček.
(www.vira.cz)
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Akce pro vás

30.12. 2009 - 1.1. 2010
Stará Ves n/O.

4. – 6.12. 2009

Stará Ves n/O.
Druhé setkání mají účastníci
letošního kurzu Školy partnerství
první víkend v prosinci. Opět na
faru do Staré Vsi se sjedou páry
či jednotlivci, kteří se chtějí
dozvědět něco více o vztahu
mezi mužem a ženou. Začátek je
klasicky v pátek v 19h a konec
nedělní oběd ve 12h.

Chceš prožít konec starého a příchod
nového roku ve společenství fajn nejen
mladých lidiček? Vem s
sebou
kamaráda a přijeď k nám na Středisko
do Staré Vsi…nebudeš litovat!
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.!

16.12. 2009
Biskupství Ostrva
Adventní Večer mladých bude
patřit tónům známé brněnské
kapely SVÍTÁNÍ více o kapele zde:
www.svitani..com .
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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☺ Psychiatr vyšetřuje pacienta a ptá se
ho: "Co by se stalo, kdybych vám uřízl
jedno
ucho?" "Neslyšel
bych."
"A co by se stalo, kdybych vám uřízl
druhé
ucho?" "Neviděl
bych."
"Jak to?" podiví se psychiatr. "Spadly
by mi brejle."
☺ Je snad něco horšího, než najít
červa v jablku? Ano - najít tam jen jeho
půlku.
☺ Malý žáček, takový začínající
konfident,
povídá
panu
učiteli:
"...sím pane učitel, Horáček říkal, že
jste blbej." "A safra safra, a jestlipak jsi
se mne zastal?" "...sím zastal, ja jsem
mu řek: ty tak můžeš kritizovat, ty jsi
ještě blbější než pan učitel."
☺ Dva psi si povídali: "Tak co, jak ta
ekonomická reforma ovlivnila tvoji
životní úroveň?" "Ani se neptej, nestojí
to za nic. Zkrátili mi řetěz." "To není
tak zlé, aspoň nemusíš tolik běhat
okolo, ne?" "No to jo, ale žrádlo
nechali tam, kde bylo předtím."

☺ Přijde stará paní k doktorovi a
říká: "Pane doktore, mám velký
problém. Trápí mne větry, ale co je
horší, nejsou slyšet a nemají žádný
zápach. Třeba teď, co jsem tady, jsem
si prdla už nejmíň desetkrát. Poraďte,
co mám dělat? "Doktor jí napíše recept:
"Berte tyhle pilulky třikrát denně
a přijďte za týden na kontrolu."
Babka dorazí o týden později a vypadá
naštvaně: "Pane doktore, nejenže
prdím stejně jako před týdnem, ale
navíc po těch pilulkách to teď úplně
hrozně smrdí! Co mi k tomu řeknete?"
"Uklidněte se, paní. Teď, když jsme
vám srovnali čich, napíšu vám ještě
něco na sluch."
☺ Co je na světě nejspravedlivěji
rozděleno? Rozum. Každý si myslí,
že ho má dost.
☺ Sedí si tak profesor ve veřejné
knihovně a sbírá jakési informace na
svou další přednášku statistiky, když
najednou
překvapen
vykřikne:
"Překvapivé! Zvláštní!" "Co se stalo?"
optá se jeden ze studentů. "Věřil
byste, že při každém mém výdechu
zemře
jeden
člověk?" "Opravdu
zajímavé," opáčí student. "A zkusil jste
jinou zubní pastu?“
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