leden
2008

evangelia, ty zrcadlíš světu lásku Boží,
ty ukazuješ postoje, hodnotu pravdy a
působení Ducha svatého. Zde se skus
zamyslet: „Jak spolupracuji s Duchem
svatým? Je pro mě osobou? Nechávám
se inspirovat jeho působením? Čtu
Písmo svaté v jeho světle nebo jde jen o
literu? Jsem člověkem Božím nebo
člověkem světa?“
Druhá část nás vede k pohledu
příslibu Ducha svatého v Bibli. Písmo
svaté je vždy živé, vždy tě osloví,
zasáhne, když je čteno ve světle víry.
Duch svatý dává sílu a živost napsaným
slovům.
Ježíš
nám
před
nanebevstoupením slíbil, že nás Duch
svatý uvede do celé pravdy. (Lk 24,49).
O letnicích vzniká církev - když se
apoštolové s Marií modlí ve večeřadle,
dostávají Ducha svatého a jdou sloužit.
Tento moment vylití Ducha svatého je
připisován počátku, zrodu života církve.
Zde vidíš, že by církev bez Ducha
svatého byla organizace fungující na
určitých principech. Církev je živé
společenství, živý kvas, tepající srdce
každého člověka naplněné Duchem
svatým.
Ve SZ, na počátku stvoření světa, se
Duch svatý vznášel nad vodami. Bůh
stvořitel vdechl dech do života člověka.
Když dýcháš, žiješ. Když někdo umře,
říká se že vydechl naposled. U proroků
najdeme různé odkazy - např. prorok
Ezechiel prorokuje oživení starých kostí.
(Ez 37,1-14). V NZ oznámil Pánův anděl
Panně Marii z Nazareta, že ji Duch svatý
naplní a počne syna, kterému dá jméno
Ježíš. Ježíš bude nazýván Synem
Nejvyššího. Kdo žije v Duchu svatém,
tzn. nejedná sám ze své vůle, ale nechá
se inspirovat, vést, co Boží duch říká,
tak se stává člověkem Božím. Na
dalších místech Ježíš vypráví o daru
Utěšitele – Duchu sv. pro učedníky, pro
každého z nás. V NZ také najdeme

Úvodní slovo
Drazí mladí přátelé,
nové nadechnutí, nový směr, očekávání
- to vše patří k počátečním dnům nového
roku. Nové může vzniknout tam, kde se
staré opustí. Je potřeba poděkovat za
všechny dary roku 2007, za Diecézní
setkání v Městě Albrechticích, CSM
Tábor, setkání na Středisku ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí a všechny vaše dílčí
setkání
v děkanátech,
farnostech,
malých společenstvích. Ten, kdo to
všechno vytváří, vnuká myšlenky,
inspirace, je Duch svatý. Chci se s vámi
podělit o myšlenky svatého otce
Benedikta k nám mladým. Každý měsíc
bude představena část z jeho listu
mladým k 23. světovému dni mládeže.
Svatý Otec mluví o prožitku setkání,
o nadšení, které můžeš prožít, když
věříš.
Setkání
papeže s mladými
naplnilo jeho duši velikou radostí a
touhou. Určitě to znáš i ty, i když jsi
třeba nebyl/a v Kolíně, nebo v Táboře.
Máš radost ze setkávání mladých ve
spolču, při hodinách náboženství, při mši
svaté, na výletech apod. Každý z nás
jsme přirozeně nasměrováni ke druhé
osobě. Sdílet víru znamená mít otevřené
srdce - jeden svědčí, druhý naslouchá.
To vše je možné a pravdivé jedině
v Duchu svatém.
Hlavní myšlenkou duchovní přípravy
na rok 2008 a na Setkání v Sydney je
přemýšlet o „síle ducha a svědectví“.
Je to Duch svatý, který je hnacím
motorem celého života církve. Je
srdcem tepajícím v nitru společenství.
Papež nás vyzývá, abychom přemýšleli,
jak Duch svatý působí při iniciačních
svátostech - křest, biřmování a
Eucharistie. Vše směřuje k výhledu do
budoucna. Jste to vy mladí, kteří jste
budoucností
lidstva,
národa,
své
vesnice. Ty sám jsi nositelem žitého
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potvrzení moci, jak Duch Svatý působí.
Základ života inspirovaného Duchem
Svatým je být schopen vydávat
světectví, pomáhat všem lidem –
věřícím, učit je a vést je k poznání celé
pravdy. Navázání na toto zamyšlení listu
mladým bude následovat v dalším čísle.
Co nás čeká? Nezapomeňme na
pomoc při organizování Tříkrálové sbírky
a na projev lidské solidarity starším.
Druhý lednový víkend tě zvu na 2. Ples
Střediska ve Staré Vsi n/O. Na Večeru
mladých v Ostravě máš možnost si
odpočinout v baru, zahrát hry a načerpat
sílu při mši svaté. Závěr měsíce patří
Škole partnerství, Zástupcům a Pouti
důvěry do Taizé. Prosím tě o společnou
modlitbu za přípravu Diecézního setkání
mládeže a připomínám, že se ve 20:00
hod modlíme modlitbu „Zdrávas Maria“
za růst víry u nás mladých, za rodiny,
povolání - za naši diecézi.
Do každého nového dne celého roku
Ti přeji úžas nad děním v Betlémě,
odvahu přijít se klanět Ježíši, být spolu
v rodině, ve škole, s přáteli - jako svatá
rodina. K tomu ti žehná a vše dobré
přeje
o. Kamil

byl spojen smutek, ztráta něčeho,
nepříjemný prožitek. Výzvy typu: „budeš
se muset obětovat“, „vezmi to jako oběť“
nám příliš úsměv na rty nevnesou. Naše
současné vnímání oběti je ale dost
povrchní. Neexistuje náboženství, které
by neznalo oběti. Oběť je totiž
vyjádřením velké žízně po Bohu. Není to
na prvním místě něco nepříjemného, ale
je to skutek, dar, který nás více přivádí
k Bohu. Pro každou oběť je nejvlastnější
to, že vytváří přechod. Člověk touží po
Bohu, ale v témže okamžiku vnímá svůj
vlastní hřích jako vzdálení se. Svou
obětí člověk hledá odpuštění, záchranu
a sjednocení. Prostřednictvím oběti
přechází z chaosu do prostoru Božího
řádu, z prostoru světského do světa
Božího a z hříchu a nečistoty do stavu
čistoty, milosti a přátelství s Bohem.
Výjimku mezi náboženstvími netvoří
ani židé. I oni mají, především v třetí
knize Mojžišově, propracovaný systém
obětí. Ježíš na svět starozákonních
obětí navazuje a apoštolové s prvotní
církvi skrze kultický svět dokáží rozumět
Ježíšově smrti na kříži ještě jinak než
jako hroznému krachu jednoho lidského
života.

SVÁTOSTI
KRISTOVA OBĚŤ
V předešlém díle seriálu ses mohl dočíst
o Kristově přítomnosti v eucharistii. Dnes
Ti chci ukázat druhý rozměr eucharistie
a tím je oběť. Katechismus říká, že
„eucharistie je obětí, protože zpřítomňuje
oběť kříže, protože je její památkou a
protože přivlastňuje její ovoce (KKC
1366).
Když se v naší době řekne „oběť“,
nezní nám to příliš dobře. S obětí jakoby
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Jak sis mohl přečíst o kousek výš,
smyslem oběti je přechod. A tak je třeba
se na závěr podívat na ovoce Kristovy
oběti. V tradici jsou uváděny tři účinky
eucharistie: sjednocení, proměna a
očištění.
Prvním
účinkem
přijímání
je
uskutečnění tajemné, svátostné jednoty
mezi Kristem a námi, mezi námi
navzájem a Kristem. Jsme napojeni
Kristovým Duchem.
Eucharistie nás rovněž proměňuje,
připodobňuje Kristu. Proměňuje naši
duši, která je schopná lépe a více
milovat, a uzdravuje naše tělo. Naše tělo
se stává svatostánkem, připodobňuje se
tak Matce Boží v tajemství vtělení.
Eucharistie přináší upokojení rozličným
tělesným hnutím: touhy po malých
uspokojeních mizí před velkou láskou
Krista, který se nám dává. Eucharistie je
i ochranou před nebezpečími pro tělo,
které zdaleka nejsou jen morální. A pak
Kristova slova nás ujišťují, že vzkříšení a
nesmrtelnost jsou určeny těm, kdo jí
jeho tělo (Jan 6,38).
Eucharistie
očišťuje
od hříchů,
špatných představ, myšlenek a chrání
také před budoucími hříchy, protože co
se týká lehkých hříchů, ty jsou spojeny
se slabostí a nedbalostí. Láska, živena
eucharistií, pomáhá překonat vlažnost,
zlé náklonnosti a pokušení.

Ježíš ve své smrti dovršil to, o čem
mluvil už za svého veřejného působení,
kdy trojím způsobem navazuje na
starozákonní oběti. Mluví o sobě jako o
velikonočním beránku; připomíná „krev
smlouvy“, čili oběti, které Izraelité
vykonali pod Sinajem na zpečetění
přijetí Desatera a celé Smlouvy;
představuje se učedníkům, jako smírná
oběť služebníka, který přichází „sloužit“,
„dává svůj život“, bere na sebe hříchy a
jeho smrt je „výkupným za mnohé“.
Návaznost mezi Starým a Novým
zákonem je nepopiratelná. Kristova oběť
je však zároveň překonáním všech
starozákonních obětí, v důsledku své
jedinečnosti a v důsledku důstojnosti
Syna Božího, která z jeho oběti činí oběť
dokonalou, trvalou a neopakovatelnou.
Dokonalou, protože naprosto smývá
všechny hříchy a skutečně uvádí do
společenství s Bohem. Trvalou, protože
se vztahuje k minulosti, přítomnosti,
budoucnosti a protože nemůže být nikdy
v budoucnu překonána; nikdo není
schopen přinést lepší oběť než
jednorozený
Syn
Boží.
Neopakovatelnou, protože, když Ježíš
přinesl sám sebe v oběť, učinil to jednou
provždy (srov. Žid 7,27).
V obětním chápání eucharistie existují
podstatné rozdíly mezi katolíky a
protestantskými církvemi, ale o tom více
až v příštím posledním díle.
Při každé mši svaté se nekrvavým
způsobem zpřítomňuje jedna dokonalá,
trvalá a neopakovatelná Kristova oběť
na kříži. Je to oběť Krista, ale také oběť
církve, ve které naše životy, chvály,
utrpení, modlitby, práce mají možnost
být
spojeny
s Kristovou
chválou,
modlitbou, jeho utrpením a prací i s jeho
bezvýhradnou obětí a tím získávají
novou hodnotu a přispívají k vykoupení
celého světa

Pokud se Ti do ruky dostane vynikající
útlá
knížka
kardinála
Špidlíka
Eucharistie, lék nesmrtelnosti, kterou
vřele doporučuji, dočteš se v ní i o
dalších účincích eucharistie a budeš s o
to větší touhou chtít často a pravidelně
chodit ke svatému přijímání, které je
úžasným plodem Kristovy oběti.
o. Petr Smolek
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PLESK aneb ze života VIP
Ovce, prasata,
Máme prosinec, právě v rukou držíte
lednové číslo, kde se dozvíte, co
nového se stalo v listopadu. Ano, ano
listopad – ten ponurý čas. Nechci
upadat do pathosu, ale listopad je
spojen se smrtí, alespoň u nás na
Středisku. Je spojen s odchodem na
věčnost našich pěti ovcí a dvou
vepříků, jejichž skon nás hluboce
zasáhnul. I když hlouběji a citelněji
byla zasažena ta nebohá zvířata.
Vzpomínka na ně se však pomalu
vytrácí, dalo by se takřka říci, že
vzpomínka na ně šla k ledu (stačí
otevřít mrazák). Nyní je Vám snad
jasnější význam nadpisu tohoto článku
(jestliže jste snad žili v domnění, že
nadpis koresponduje se složením týmu –
tak se jedná o omyl, i když omyl vcelku
výstižný).
Lenka

Program křesťanského
společenství
V minulé části jsme zjišťovali při jakých
příležitostech jsou lidé otevřeni či
osloveni
Duchem
svatým
pro
společenství. Co však v takovém
společenství dělat. Pravé společenství
vyžaduje různé druhy sdílení života. Na
prvním místě běžný přátelský život, jenž
podporuje osobní vztahy, aby vznikly
vztahy tvořené opravdovou láskou a
pravým přátelstvím. Podle intenzity lásky
mimo setkání se poznává hloubka
společenství.
Zde navrhuji samotný postup pro
jedno setkání.
1) Základem je „být doma“. To znamená
cítit se přijatý, v příjemném prostředí,
s hezkou
výzdobou,
s drobným
pohoštěním, provázeno písněmi a
dalšími nápady, které podpoří „rodinnou“
atmosféru.
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2) Modlitba na úvod a delší modlitba na
závěr.
3) Sdílení vlastního života, jak se daří i
nedaří ve škole, mimo školu, v rodině.
4) Vybrané téma pro život vycházející
z úryvku Písma svatého.
5) Vzdělávání ve víře (buď pomocí
katechezí
nebo
ve
spojení
s katechismem katolické církve)
6) Hra, soutěž nebo vhodná zábava
podporující téma nebo katechezi či
přátelské vztahy.
7) Nevynechat společné plánování další
činnosti.

Každé společenství by mělo obsahovat
„stravu“ pro ducha i pro rozum
účastníka. Většinou toužíme něco se
dozvědět o víře a prožít motivační
impulzy pro svůj život. Některé témata
by neměla chybět: Písmo svaté,
modlitba, svátosti a liturgie, osoba
Ježíše Krista a Boží láska, osobní
povolání, kněžské a duchovní povolání,
povolání k manželství a rodině, svoboda,
výchova
k sebezáporu,
umění
komunikace, lidská sexualita, křesťan a
okolní
svět,
evangelizace,
ekumenismus.

Vlastní setkávání může být dále
obohaceno občasnými akcemi, které
také patří k životu společenství. Takové
akce mají za cíl službu pro druhé (při
svátostech, s dětmi, s nemocnými a
seniory, s charitou). Jinými aktivitami
směřují k duchovnímu povzbuzení sebe
(duchovní
obnovy,
prázdninové
společné akce duchovnějšího rázu).
Další prostor je pro zábavu a oddech
(ples, posezení, slavení narozenin,
výlety).
A
neopomíjet
sounáležitost
s místní
církví
(diecézní
setkání,
centrum pro
mládež,
celosvětové
dny
mládeže,
poutě).

Nelze vypsat, co vše je možné spojit
s činností společenství. Na našem
Centru
mládeže
ve
Staré
Vsi
nad Ondřejnicí máme bohatou knihovnu,
kde je možné i některé materiály
zakoupit.
o. Radim Zielonka

Společenství
mládeže by
mělo
prožívat
stálou
formaci.
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Co bude …?
2. PLES STŘEDISKA
12. 1. 2008

Večer mladých
23.1.2008

ZŠ Stará Ves n/O.

Biskupství Ostrava
Lednový Večer bude plný her a
zábavy - je třeba si ve zkouškovém
„vyčistit hlavu“. Začínáme mší sv. v
18.00 hod. v kapli a potom následuje
program cca od 19:00 hod v sále,
končíme kolem 21.30 hod. Popovídat
si a dát si něco dobrého je možné už
od 16.30 v baru.

Zatancovat si, setkat se, popovídat si,
seznámit se,…
To vše stihneme jeden lednový večer
na 2. ročníku Střediskového plesu.
Přijeďte a uvidíte!

Škola partnerství / 3
18.-20.1.2008

Pouť do Taizé (Francie)
27.1. - 4.2.2008.

Stará Ves n/O.

Pro všechny starší 16 let.
Dotazy na: dcm@doo.cz

Zadaní, nezadaní – všichni, kteří se
zajímají o partnerské vztahy, se již
potřetí setkají, aby obohatili své
zkušenosti a vnímání vztahů mezi
mužem a ženou.

Poslední volná místa v autobuse!
Cena 2.100,-Kč + 30 euro (účastníci
do 30 let včetně) nebo 50 euro (nad
30 let)
„Taizé je místem modlitby, která
nese k Bohu i lidi… je místem
smíření a pokoje.“

Diecézní setkání mládeže
8.3.2008
Stonava
Prosíme o finanční podporu tohoto
setkání. Pokud chcete přispět k tomu,
aby se mladí setkávali s Kristem, mezi
sebou navzájem, povzbuzovali se ve
víře, svědčili svým životem (tématem
setkání
bude
evangelizace),
kontaktujte Diecézní centrum pro
mládež. Za všechny dary předem
děkujeme!

Zástupci za děkanát
25-26.1.2008

/3

Stará Ves n/O.

Setkání, které se bude týkat pouze
přípravy Diecézního setkání mládeže
ve Stonavě.

Více na http://dcm.doo.cz/
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Jsi už zaregistrován/a a
chceš autorizovat? Na
Středisku ve Staré Vsi je
ti k dispozici Kasia a na
DCM v Ostravě Lucka.

☺ Sedí dva v cele u šerifa, jeden
malomocný a druhý koktavý. Jak tak
sedí, strašně se nudí, a tak ten
malomocný si odtrhne prst a vyhodí ho
skrz mříže. Za chvilku další. Vtom
koktavý: "Zzzdrháš, cco?"

☺ Vejde pan do obchodu s oděvy:
"Prosím vás, mohli byste vyndat z výlohy
tamto žluté sako?" "Samozřejmě, pane,
hned to bude." "Tak vám mockrát
děkuji," říká pan a odchází, "já už jsem
se na tu hrůzu nemohl dívat."

☺ Po poušti letí dva balónky:
Jeden povídá: "Hele kaktusssssssss!!!"
A druhý na to: "Kde ho vidíššššššššššš!"

☺ Opět se potkají dva kamarádi.
"Jak se máš?", ptá se jeden. "Dobře,
právě mi vyšel první článek. Jo? Ty
jsi novinář? Ne, mám tasemnici..."

☺ Jede žena v trabantu a ten ji vypoví
poslušnost.
Začne
tedy
stopovat
kolemjdoucí auta a zastaví jí chlapík v
bavoráku. "Opravit to neumím, ale
vezmu vás do vleku, jestli chcete,"
nabídne ji. Žena souhlasí. "Kdybych jel
moc rychle, nebo jste měla nějaký
problém, tak zatrubte nebo zablikejte,"
instruuje ji ještě před rozjezdem. Jedou
a předjede je mercedes. Řidiče v
bavoráku to naprdne a začne ho honit a
ani jeden z nich si nevšimne policajtů s
radarem. Policajt u měřícího přístroje
vytřeští oči. "Viděl jsi to?" ptá se
druhého. "Co, prosím tě?" na to druhý.
"No, mercedes, jede dvě stě." "No a?"
"Za ním bavorák, taky dvě stě." "No a
co?" "A za nima trabant a bliká a troubí,
že je chce předjíždět!"
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