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Úvodní slůvko 
 
     Pokoj a dobro! 
 
     Všechny vás zdravím od nás ze 
střediska. Ani nevím, kdo všechno tyto 
řádky čtete. Za všechny obětuji mši 
svatou, myslím v modlitbách a vyprošuji 
vše dobré na vaši životní cestě. Věřím, 
že je to i opačně. Prožili jsme Letnice. 
Ducha svatého je potřeba do našich 
životů. Jinak jsme lustrem bez elektřiny, 
auto bez benzínu. Duch svatý má jednu 
dobrou vlastnost, vše oživuje. Nikdy, 
když přichází, není nic staré. Vždy je 
všechno nové, krásné, Duchem svěžesti 
naplněné, prostě Boží. 
     Nemyslím tím X-faktor. V něm jde o 
povrchnost, chvilkové citové zabarvení. 
Mějme X-faktor na 100% před Bohem. 
Na prvním místě libme se Bohu a žijme 
tak, aby naše skutky zrcadlily obraz Boží 
v každém z nás. Není jednoduché strávit 
člověka, naslouchat tomu, kdo mi není 
sympatický. Ale přece, vždyť v každém 
člověku je Ježíš. Ano, Duch svatý ti dává 
sílu jednat v jeho síle a žít z Něj. 
Vlastními lidskými silami je to nemožné, 
s Ním je to možné vždy a k tomu ještě 
nádherné a dobrodružné. 
Svatý Otec Benedikt XVI v závěru listu 
k 23 Světovému dni mládeži říká: máme 
společně vyprošovat světu „nové 
Letnice“. Srdečně zve všechny do 
Austrálie. Už jistě víš, že pokud tam 
neletíš, můžeš jet s námi na Velehrad – 
Activ8. Tam chceme prožít oslavu 
světových dní mládeže, vyprošovat nové 
Letnice. Papež vyzývá k této modlitbě, k 
modlitbě o nového Ducha svatého. 
Sekularizovaný svět (svět bez Boha) jej 
hodně potřebuje. Spolu s Marií a 
učedníky máme ve večeřadle prosit o 
tento dar. Závěrem: „Pamatujte, církev 
k vám má důvěru! My Pastýři se zvláště 
modlíme, abyste milovali a dali milovat 

Ježíše a věrně Jej následovali. S těmito 
pocity vám co nejsrdečněji žehnám“, 
z Lorenzaga 20. července 2007 
Benedikt XVI. 
  
     Okem zpět, dosti jsme toho prožili. 
Skupinka mladých načerpala sílu na 
Inspiromatu. Tým pod vedením Janka jel 
na pár dní na Slovensko. Musím 
uznat…je tam krásně. Až na dalekém 
východě – městečko Snina a pohoří 
Poloniny. Všem zamilovaným jsme 
zamávali a požehnali do vstupu v 
manželství. Poprvé se uskutečnil víkend 
pro cetileté. Byl fajn, modlitba, růst, 
pokec, chaloupka, vše jak má být.  
 A co nás čeká? Závěrečné 
víkendy Animátorů I+II. Prosím o 
modlitbu za ně, aby vytrvali ve službě. 
To co načerpali nechť předají dále. 
Nezapomeňte se přihlásit do nového 
kurzu animátorů od září, anebo pokud 
víte o někom vhodném, tak jej, prosím, 
povzbuďte. Všechny absolventy 
animátorů zvu na víkend 23.-
24.5.(„víkend pro pokročilé“). Program 
na další školní rok je plně v přípravách, 
dostanete jej v příštím „prázdninovém“ 
čísle.   
 
     Maturantům, všem co mají před 
sebou zkoušky přeji pevné nervy, 
vyprošuji důvěru v sílu a světlo Ducha 
svatého. Vydejte se na krásné poutě, 
přijeďte na jáhenské svěcení do Opavy a 
také na kněžské svěcení do ostravské 
katedrály vyprosit našim novým 
duchovním požehnání. Mívejte se dobře 
a těším se na další setkání s každým 
z vás! 
 
 K tomu žehná a vše dobré 
vyprošuje o. Kamil   
 

    

 



Svátosti 
 
Části svátosti pokání a smíření – II. 

Máš před sebou poslední 
zamyšlení o svátosti smíření. 
Posledně jsem Ti slíbil, že se 
společně podíváme na 

poslední tři části slavení svátosti pokání 
a smíření, které následují po zpytování 
svědomí a lítosti a předsevzetí: vyznání 
hříchů, odpuštění, pokání.  

Vyznání h říchů 
Pokud Ti zůstalo v paměti něco 
z dějinného vývoje svátosti smíření, 
pamatuješ si, že zpověď neměla zdaleka 
vždy formu takovou jako dnes. Přesto to, 
co se nikdy nezměnilo, je soukromé 
vyznání hříchů před církví, kterou zprvu 
zastupuje biskup, později také kněz. 
Právě proto, že hřích je narušením 
vztahu s Bohem, s lidmi, ale také 
ublížením živému tělu Církve, ke smíření 
nedochází nikdy čistě ve vztahu Já a 
Bůh. Vyznáváme své hříchy nejen před 
Bohem, ale také před církvi. Toto ústní 
vyznání nás nutí pojmenovat své skutky, 
slova, myšlenky, vylovit je z pološera 
svého nitra a postavit je do světla 
Otcovy přítomnosti. Zpovědník a jeho 
slova nás častokrát chrání před tím, 
abychom sami sobě něco nalhávali, 
naše hříchy zlehčovali, nebo naopak 
dělali z komára velblouda. Prokazuje 
nám také vzácnou službu, když nás 
upozorňuje, že se zpovídáme stále 
dokola, že neplníme předsevzetí, že 
vidíme hříchy druhých, ale sami si 
připadáme jak andělíčci, že Pánu Bohu 
dáváme jen určitou oblast svého života, 
ale zbytek si řešíme sami. Jako když 
přijde člověk a vyznává, že byl roztržitý 
v modlitbě, řekl hrubá slova, nadával a 
pomlouval a na víc hříchů se 
nepamatuje. Zpovědník pak může trefně 
poznamenat: „Dobře, to všechno jsou 
hříchy v oblasti slova. Ale to přece není 

vše. Jaké myšlenky si pěstujete? Jak 
nakládáte se svým časem? Jak 
zacházíte se svým zdravím? Jak 
hospodaříte s penězi, s majetkem 
druhých lidí? Jak rozvíjíte křesťanský 
život?atd.“  
     Mnoho lidí odmítá zpověď kvůli 
nepříjemnému pocitu při vyznávání 
hříchů. Ten je docela přirozený, protože 
na druhou stranu je velice nepřirozené 
odhalovat své černoty. Předvádět se, 
vytahovat, ukazovat lepší image nám jde 
velice dobře. Když odložíme všechny 
šminky, líčidla, pudry, vody po holení a 
parfémy duše, máme obavy, že nás 
v naší duchovní nahotě nikdo nebude 
mít rád. Dokonce ani my sami sebe. A tu 
přistupuje Bůh jako v podobenství o 
milosrdném otci (Lk 15,11-32), objímá 
nás a vrací nám vše, o co nás hřích 
obral. Radost z odpuštění a setkání s 
Bohem mnohonásobně převyšuje obavy 
ze zpovídání se. 

Je velice dobré, pokud máš 
zpovědníka, kterému důvěřuješ, kterého 
znáš a který zná tebe. Pravidelná 
zpověď v osvědčeném intervalu jednoho 
až dvou měsíců je potom příležitostí 
k růstu a ne pouze „čistírnou“, rutinou, 
nebo přetrpěnou formalitou. 
     Chci, abys věděl ještě jednu věc. 
V případě složitých hříchů nás trápí, co 
si o nás zpovědník pomyslí. Mohu Tě 
ujistit o jednom: i každý kněz chodí ke 
zpovědi, sedává také na Tvém místě a 
ví, jak je někdy těžké své hříchy 
pojmenovat a vyslovit. Proto si nesmírně 
váží každého upřímného vyznání. A čím 
je to náročnější, tím větší úctu má před 
tím, kdo se zpovídá. 

Odpušt ění 
Je vrcholem celé svátosti. „Kristus 
ustanovil svátost pokání pro všechny 
hříšné členy své církve, především pro 
ty, kteří upadli do těžkého hříchu po křtu 
a ztratili tak křestní milost a zasadili ránu 
církevnímu společenství. Těmto nabízí 



svátost pokání novou možnost obrátit se 
a znovu získat milost ospravedlnění. 
Pramenem odpuštění je Otec. On 
uskutečňuje smíření hříšníků skrze oběť 
svého Syna a dar Ducha svatého 
prostřednictvím modlitby a služby církve“ 
(srov. KKC 1446,1449). 
     Odpuštěním se nám vrací křestní 
nevinnost, obnovuje se společenství 
s Bohem a církví, dostáváme posilu 
k nápravě a boji se zlem, obnovuje se 
naše schopnost rozlišovat dobro od zla, 
pro dobro se rozhodovat a konat ho. 
Podobně jako u eucharistie je nám dána 
milost pevněji věřit, lépe milovat a více 
doufat. 

Pokání (zadostiu činění) 
Pokání, jindy označováno jako 
zadostiučinění, není totéž co 
předsevzetí. Předsevzetím s Boží 
pomoci a systematicky usilujeme o 
trvalou proměnu našeho života. 
Zadostiučiněním si uvědomujeme, že je 
třeba napravovat to, co hřích uvedl do 
nepořádku. Chceme tedy vykonat něco 
navíc, abychom přiměřeným způsobem 
„zadostiučinili“ nebo „odpykali“ své 
hříchy. I když nikdy se nám to nepodaří 
v plné míře, protože jen Ježíš Kristus 
svou smrtí na kříži skutečně odpykal 
naše hříchy. 
     Se zadostiučiněním je spojena 
účinnost již získaného odpuštění, proto 
máme skutek pokání vykonat co nejdřív 
po zpovědi. Zadostiučinění ukládá 
zpovědník a „může jím být modlitba, 
almužna, skutky milosrdenství, služba 
bližnímu, dobrovolná zřeknutí se 
něčeho, sebezápor a především trpělivé 
přijetí kříže, který musíme nést“ (KKC 
1460). 
     Naše povídání je u konce. Přeji Ti 
radost ze života s Bohem prožívaného 
skrze svátosti církve. Bohu jedinému, 
živému a pravému buď čest a chvála na 
věky. Amen. 

o.Petr Smolek 

Ze života V.I.P. aneb  
„ Byl pozdní večer, první máj, večerní 
máj byl lásky čas, hrdliččin zval ku 

lásce hlas …“ 
 
Tak nám začal zase ten zajímavý měsíc, 
kdy se milenci scházejí v parcích jak 
švábi na pivo, holky začínají nosit krátké 
sukénky, hochům se bouří hormony a 
kočky se mrouskaj. Ale nás, týmáky ze 
Staré Vsi, nějaký ten květen nerozhodí 
(už proto, že ve Staré Vsi žádný park 
není, krátké sukně nesnáším ani já ani 
Kasia. Z toho důvodů se ani hochům 
nemůžou bouřit hormony. A naše kočka 
si jednou ustala na pneumatice 
rozjíždějícího se auta a tudíž ani nežije, 
ani nemrouská). Abychom se vyhli 
všeobecnému povyku, který květen 
vzbuzuje, vyjeli jsme zchladit naše 
emoce na dálný východ, respektive na 
dálný východ Slovenska. V této 
rozkošné zemičce pod Tatrami leží 
městečko Snina, jež je rodištěm našeho 
milovaného bohoslovce Janka. Ten se 
chtěl pochlubit svými úžasnými 
spolupracovníky ve své domovině, a 
proto nás pozval na krátkou dovolenku. 
Již první večer tušil, že neudělal 
správně. V rodné Snině je totiž Janko 
považován za vzorného, tichého a 
důstojného bohoslovce. Avšak obklopen 
děvami lepými a hochy rozpustilými o 
svou pověst valem přišel (obzvlášť, když 
naše skupinka mladých křesťanů 
v jednom kuse štěká a vyvádí jiné 
rozličné psí kusy). Další tragická rána 
pro našeho Janíka byl výlet do kopců. 
Každý Čech, mimo to, že je muzikant, je 
i turista každým coulem své tukové 
vrstvy a to je pro důstojného bohoslovce 
k nepochopení. Každý správný Čech 
považuje za základ výletu počet 
odchozených kilometrů, kdežto 
slovenská bohoslovecká obec hodnotí 
výlet dle počtu pauz. Jelikož Janík byl 



jediný Slovák mezi českou většinou, jistě 
si dokážete představit, která varianta 
„správného výletu“ vyhrála. Janík je ještě 
ke všemu velice citlivý hoch a tuto 
prohru nesl velice těžce, ovšem horší to 
bylo s jeho fyzickými silami pod 
vrcholem. Vypadal, chudáček, tak 
zbídačeně, že jsme pro něj málem volali 
horskou službu. Pro jistotu zůstal ještě 
dva týdny na Slovensku, aby se dal jak 
fyzicky tak i psychicky do pořádku. A my 
ve Staré Vsi se modlíme, aby se k nám 
ještě vůbec vrátil, jelikož jeho hrdost jako 
turisty byla pokořena. Sborově tedy 
křičme: „JANKO, VRAŤ SE NÁM 
ZPÁTKY!!!!“ 

 
Lenka 

 

 
Inspiromat her 
 

Milý čtenáři! 
Rádi bychom se s Tebou podělili o své 
zážitky INSPIROMATu her, který se 
konal první víkend v květnu. Jelikož 
naším cílem bylo se poučit o tvorbě 
etapových a celotáborových her, 
absolvovali jsme nejednu přednášku na 
toto téma. Se svými zkušenostmi se 
s námi přišel podělit Ondra Adamec a 
Martin Zárský. Oba přinesli nejen sebe a 
své nadšení, ale i zkušenosti, které jsou 
a budou k nezaplacení. Na myšlenku 
bezpečnosti a zdraví nás přivedla milá 
slečna Petra Žídková, která nám 
osvětlila první pomoc a vědomosti 
s tímto spojené. A samozřejmě, jak jinak 
než na vlastní kůži, jsme si vyzkoušeli 
hry různých druhů a možností.  
     Víkendem nás provedli týmáci, 
kterým za připravenou akci moc 
děkujeme!!! 

 
Anonymousové 

Škola Partnerství 
 

Škola partnerství nám 
s partnerkou mnoho dala a 
tak nějak pomohla vykročit 

k dalším krokům směřujícím 
ke společnému a hlavně 

šťastnému životu. 
     Přednášky a svědectví manželských 
párů nám dodaly takovou malou jistotu, 
že problémy, které jsme již ve vztahu 
prožívali, prožíváme a budeme prožívat, 
nejsou ničím neobvyklým, a není 
potřeba se kvůli nim pasovat do role 
zvláštních či divných párů apod. 
Nezapomenutelné pro nás budou 
především přednášky na téma „Rozdíly 
mezi mužem a ženou“, a také téma „Co 
si přinášíme do vztahu z našich rodin“. 
Hodně mi pomohly uvědomit si a 
pochopit některé záludnosti a „chybičky“ 
moji partnerky, které jsem do té doby 
nějak „nedokázal“, či možná nechtěl 
pochopit. Velkým přínosem bylo pro nás 
také to, že jsme se mohli s partnerkou o 
těchto „nových vědomostech“ soukromě 
pobavit, ať už na procházkách, 
v cukrárně či přímo na faře, nebo 
vagónku. 
    Obdivuji všechny, kteří nám tuto školu 
připravili a chtěl bych jim tímto moc moc 
poděkovat, za sebe i za všechny ostatní, 
kteří se letošní školy partnerství 
zúčastnili. A všem, kteří zvažují zúčastnit 
se další školy partnerství radím: 
Neváhejte a přihlašte se! 
Několikanásobně se Vám to v budoucím 
životě vrátí… 

 
Pavel & Niki 

 
 
 
 
 
 



Kurzy animátor ů 
Páté setkání animátorů, se opět 
uskuteční ve Staré Vsi n/O.  
 
Kurz II / 5 :       6. –  8.6. 2008 
 
 
Máš touhu d ělat něco pro druhé, 
pomoci se službou ve vaší 
farnosti? P řihlas se na Kurz 
animátor ů příštího šk. r. už te ď! 
Přihlášku najdeš na našem webu:   
             http://dcm.doo.cz . 

Jsi už zaregistrován/a a 
chceš autorizovat? Na 
Středisku ve Staré Vsi je 
 ti k dispozici Kasia a na 
DCM v Ostravě Petia. 

Co bude …? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Škola partnerství  
Stará Ves n/O. 

 
Pro všechny zadané i 
nezadané, kte ří se zajímají o 
partnerské vztahy, a cht ějí 
obohatit své zkušenosti a 
vnímání vztah ů mezi mužem a 
ženou nabízíme možnost 
absolvovat Školu partnerství 
v příštím školním roce. 
Začínáme v říjnu 2008.   
 

Více INFO: www.prorodiny.cz  
 

Večer mladých 
18.6. 2008 

Biskupství Ostrava 
V červnu k nám zavítají Jumping 
Drums  v čele s Ivo Batouškem . 
Jejcihc bubínky a styl zvaný „zenové 
bubnování“ nám jistě hezky rozproudí 
krev v žilách. Začínáme jako vždy 
v 18h mší sv. v kapli na biskupství. Po 
ní následuje program hostů od cca 
19h v sále. Program pak zakončíme 
táborakem na zahradě. 
Popovídat si a dát něco dobrého je 
možné už od 17h v baru. 
    

!!!POZOR už se blíží POZOR!!! 

ActIv8ActIv8ActIv8ActIv8    

18.-20.7. 2008 

- pro ty, kte ří se neúčastní SDM  
v Sydney. 

Z programu setkání:  
telemost z pr ůběhu WYD v Sydney, 
koncerty a kulturní vystoupení, 
workshopy, p řednášky, sport, seminá ře, 
tematické mezinárodní skupinky, ActIv8 
partnership, sout ěže, diskusní skupiny, 
spole čné bohoslužby a modlitby 
(vigilie), no ční bdění, mezinárodní 
hudební t ěleso – doprovod p ři setkání, 
svátost bi řmování. 

http://activ8.signaly.cz / 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tábory a prázdninové akce 

Spolu na Středisku 
7.-12.7. 

 
Přijeď k nám na brigádu… prožiješ 
nezapomenutelné chvilky při 
společné práci, modlitbě, hrách, na 
výletech… Můžeš přijet na 1, 2, 3 
nebo více dnů. 
 
                               Cena:  
                 
                      
���������

 

Tábor v Bílé Vodě 
28.7.-3.8. 

 
Máš za sebou 1.třídu ZŠ a není 
Ti ještě 16let? Připoj se k dětem 
z pohraničí a zažij s nimi kopec 
legrace! A kde? V Bílé Vodě. 
Přihlášku zašli nejpozději  
30. června do Staré Vsi(adr na 
konci Vagónku) nebo na email: 
stara.ves@razdva.cz. 
 
Cena:  � 
   

Tábor pro kluky a holky 
11.-17.8. 

 
Nevíš kde trávit prázdniny? Vem své 
kamarády a přijeď k nám na Středisko do 
Staré Vsi n/O. Tábor je určen pro kluky a 
holky navštěvující 3. – 9.třídu ZŠ. 
Přihlašujte se nejpozději do 30.6. emailem na 
stara.ves@razdva.cz nebo poštou na 
Diecézní středisko mládeže(adresa na konci 
Vagónku). 
 
Cena:   �  

(� pro členy  
Anima Iuventutis)  

Rozlučka 
30.8. 

 
 
 
 
 
 
 
Loučíme se a děkujeme teamákům, 
kteří vbíhají do nové éry života, 
opouštějí zdi Střediska ve Staré Vsi a 
zbrojí do boje... Přijeď i Ty potřást 
pravicí a říci „Díky!“. Poděkujeme 
také za prázdniny a budeme prosit  
o požehnání do dalšího školního roku. 
 
Kde:  Stará Ves nad Ondřejnicí 
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☺ Pepíček dostal od tatínka úkol, 
nakoupit »rum do čaje«, aby 
nezapomněl, celou cestu si opakoval: 
"Rum do čaje, rum do čaje, rum do 
čaje.." Přišel do obchodu a prodavač se 
zeptal: "Co si přeješ, Pepíčku?" Pepíček 
vyhrkl: "Čum do ráje!" 
 
 
☺ Baví se dva vysokoškoláci: "Když si 
uvědomím, jakej já jsem inženýr, tak 
mám normálně strach jít k doktorovi.." 
 
 
 
☺ Plazí se dva vyčerpaní dobrodruzi 
pouští a potkají mravence: "Zabijeme ho 
možná má vodu v koleně." 
 
 
☺ Už jako dítě jsem se rád motal 
v kuchyni. A nemotal jsem se 
sám! Motala se máma, motal se i 
táta. A když jsem se v 15 
rozhodoval co dál, GAMBRINUS 
pro mě byl jasná volba... 
 
 
☺ Jde kohout kolem grilu, podívá 
se dovnitř a povídá: "No jo, ti 
mladí, to je samý kolotoč a 
opalování!" 

 
 

 
 

 
 
☺  Inzerát cestovní kanceláře z Ukrajiny: 
POZNEJTE I VY KRASY UKRAJINY. 
VASE AUTO UZ TADY JE.  
 
☺  "Tatínku, já už nechci do Ameriky." 
"Nekecej a vesluj!!" 
 
 
☺ Dřevorubec přijde do lesa, opře pilu o 
strom a říká: Ty jsi pila, já jsem nepil. A 
nalije si ... 
 
☺ Znám tak škaredou ženskou, že když 
posílala svou fotku mailem, odchytil ji 
antivirus. 
 

 
 


