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Milí přátelé, 
 
kdo by se netěšil. Prázdniny. Nejsou 
odvozeny od prázdnoty. Prázdniny 
nám umožňují vyprázdnit přebyteč-
né věci. Uvolnit tělu, odpočinkem. 
Uvolnit psychice, dobrým přemýšle-

ním a krásnými zážitky. Uvolnit du-
chu na různých akcích, jako jsou 
festivaly, duchovní obnovy, či poby-
ty v Boží přírodě. 
Vyprázdnit zn. vytvořit prostor 
k přijetí nového. Bůh je dárce všeho 
dobra. On dává různé dary. Mám 
zkušenost, že kdo nic nedělá, nic 
nepokazí. O prázdninách bez řádu, 
naplánování si, si člověk neod-
počne. Je dobré si rozdělit prázdny 
na celky. Čas, kdy mám brigádu. 
Čas, kdy pomohu doma, ve farnosti. 
Čas, čistě pro sebe. Čas, kdy jsem na 
dovolené a neřeším žádné problé-

my. 
Nebojme se vyprázdnit i od mobilů 
a počítače. Žádná informace není 
tak důležitá, že by nepočkala. Uvi-
díš, jak je příjemné určitý čas mít 
vypnutý mobil. Jak je fajn nejít tři 
dny na počítač apod. Námitka, že to 

nejde? Jde, stačí to zkusit a uvidíš, 
jak jsi svobodný. 
 
Přeji ti, ať prožiješ prázdniny tak, jak 
je sám nabídneš Bohu, druhým a 
sám sobě. Věř, že chvíle prázdnoty 
se vždy proměňuje v naplnění, 
v krásná setkání. Lidové úsloví pra-
ví: Člověče, přičiň se, a Pán Bůh ti 
pomůže. 
 
Na DSM jsi vždy vítán, stav se. Pán 
ti žehnej,  

 
padre Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ČERVENEC 2013 
 

01.07.2013 1. čteni: Gn 18,16-33 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 8,18-22  
02.07.2013  1. čteni: Gn 19,15-29 Žalm: Žl 26 Evangelium: Mt 8,23-27   
03.07.2013 1. čteni: Ef 2,19-22 Žalm: Žl 117(116) Evangelium: Jan 20,24-29  
04.07.2013 1. čteni: Gn 22,1-19 Žalm: Žl 116A Evangelium: Mt 9,1-8  
05.07.2013 1. čteni: Iz 61,1-3a Žalm: Žl 117(116) 2. čteni: 2Kor 4,1-2.5-7  
  Evangelium: Lk 10,1-9  
06.07.2013 1. čteni: Gn 27,1-5.15-29 Žalm: Žl 135 Evangelium: Mt 9,14-17  
07.07.2013 1. čteni: Iz 66,10-14c Žalm: Žl 66(65) 2. čteni: Gal 6,14-18  
  Evangelium: Lk 10,1-12.17-20  
08.07.2013 1. čteni: Gn 28,10-22a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 9,18-26  
09.07.2013 1. čteni: Gn 32,23-33 Žalm: Žl 17 Evangelium: Mt 9,32-38  
10.07.2013 1. čteni: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a Žalm: Žl 33 Evangelium: Mt 10,1-7  
11.07.2013 1. čteni: Pr 2,1-9 Žalm: Žl 34(33) Evangelium: Mt 19,27-29  
12.07.2013 1. čteni: Gn 46,1-7.28-30 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mt 10,16-23  
13.07.2013 1. čteni: Gn 49,29-32;50,15-26a Žalm: Žl 105 Evangelium: Mt 10,24-33                                    
14.07.2013 1. čteni: Dt 30,10-14 Žalm: Žl 69(68) 2. čteni: Kol 1,15-20  
  Evangelium: Lk 10,25-37  
15.07.2013 1. čteni: Ex 1,8-14.22 Žalm: Žl 124 Evangelium: Mt 10,34-11,1  
16.07.2013 1. čteni: Ex 2,1-15a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 11,20-24  
17.07.2013 1. čteni: Ex 3,1-6.9-12 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,25-27  
18.07.2013  1. čteni: Ex 3,13-20 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mt 11,28-30  
19.07.2013  1. čteni: Ex 11,10-12,14 Žalm: Žl 116B Evangelium: Mt 12,1-8  
20.07.2013 1. čteni: Ex 12,37-42 Žalm: Žl 136 Evangelium: Mt 12,14-21   
21.07.2013  1. čteni: Gn 18,1-10a Žalm: Žl 15(14) 2. čteni: Kol 1,24-28  
  Evangelium: Lk 10,38-42  
22.07.2013  1. čteni: Pís 3,1-4a Žalm: Žl 63,2.3-4.5-6.8-9 Evangelium: Jan 20,1.11-18  
23.07.2013  1. čteni: Gal 2,19-20 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 15,1-8  
24.07.2013 1. čteni: Ex 16,1-5.9-15 Žalm: Žl 78 Evangelium: Mt 13,1-9  
25.07.2013  1. čteni: 2Kor 4,7-15 Žalm: Žl 126(125) Evangelium: Mt 20,20-28  
26.07.2013  1. čteni: Ex 20,1-17 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 13,18-23  
27.07.2013 1. čteni: Ex 24,3-8 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 13,24-30  
28.07.2013  1. čteni: Gn 18,20-32 Žalm: ZI 138(137) 2. čteni: Kol 2,12-14  
  Evangelium: Lk 11,1-13  
29.07.2013  1. čteni: Ex 32,15-24.30-34 Žalm: Žl 106 Evangelium: Mt 13,31-35  
30.07.2013  1. čteni: Ex 33,7-11;34,5b-9.28 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 13,36-43 
  
31.07.2013 1. čteni: Ex 34,29-35 Žalm: Žl 99 Evangelium: Mt 13,44-46    
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Liturgický kalendář 

SRPEN 2013 
 

01.08.2013 1. čteni: Ex 40,16-21.34-38 Žalm: Žl 84 Evangelium: Mt 13,47-53  
02.08.2013  1. Čteni: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Žalm: Žl 81  
  Evangelium: Mt 13,54-58  
03.08.2013 1. čteni: Lv 25,1.8-17 Žalm: Žl 67 Evangelium: Mt 14,1-12   
04.08.2013 1. čteni: Kaz 1,2;2,21-23 Žalm: Žl 90(89) 2. čteni: Kol 3,1-5.9-11 
  Evangelium: Lk 12,13-21  
05.08.2013 1. čteni: Nm 11,4b-15 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mt 14,13-21  
06.08.2013 1. čteni: Dan 7,9-10.13-14 Žalm: Žl 97(96) 2. čteni: 2Petr 1,16-19 
  Evangelium:  cyklus C: Lk 9,28b-36  
07.08.2013 1. čteni: Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35 Žalm: Žl 106  
  Evangelium: Mt 15,21-28  
08.08.2013 1. čteni: Nm 20,1-13 Žalm: Žl 95 Evangelium: Mt 16,13-23  
09.08.2013 1. čteni: 1Petr 4,12-19 Žalm: Žl 31 Evangelium: Lk 9,23-26  
10.08.2013 1. čteni: 2Kor 9,6-10 Žalm: Žl 112(111) Evangelium: Jan 12,24-26  
11.08.2013 1. čteni: Mdr 18,6-9 Žalm: Žl 33(32) 2. čteni: Žd 11,1-2.8-19 
  Evangelium: Lk 12,32-48   
12.08.2013 1. čteni: Dt 10,12-22  Žalm: Žl 147B  Evangelium: Mt 17,22-27  
13.08.2013 1. čteni: Dt 31,1-8 Žalm: Dt 32 Evangelium: Mt 18,1-5.10.12-14  
14.08.2013 1. čteni: Dt 34,1-12 Žalm: Žl 66 Evangelium: Mt 18,15-20  
15.08.2013 1. čteni: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab Žalm: Žl 45(44) 2. čteni: 1Kor 15,20-
  27a Evangelium: Lk 1,39-56  
16.08.2013 1. čteni: Joz 24,1-13 Žalm: Žl 136 Evangelium: Mt 19,3-12  
17.08.2013 1. čteni: Joz 24,14-29 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 19,13-15  
18.08.2013  1. čteni: Jer 38,4-6.8-10 Žalm: Žl 40(39) 2. čteni: Žd 12,1-4 
  Evangelium: Lk 12,49-53  
19.08.2013  1. čteni: Sd 2,11-19 Žalm: Žl 106 Evangelium: Mt 19,16-22  
20.08.2013 1. čteni: Sd 6,11-24a Žalm: Žl 85 Evangelium: Mt 19,23-30   
21.08.2013  1. čteni: Sd 9,6-15 Žalm: Zl 21 Evangelium: Mt 20,1-16a  
22.08.2013  1. čteni: Sd 11,29-39a Žalm: Žl 40 Evangelium: Mt 22,1-14  
23.08.2013  1. čteni: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Žalm: Žl 146 Evangelium: Mt 22,34-40  
24.08.2013 1. čteni: Zj 21,9b-14 Žalm: Žl 145(144) Evangelium: Jan 1,45-51  
25.08.2013  1. čteni: Iz 66,18-21 Žalm: Žl 117(116) 2. čteni: Žd 12,5-7.11-13 
  Evangelium: Lk 13,22-30   
26.08.2013  1. čteni: 1Sol 1,1-5.8b-10 Žalm: Žl 149 Evangelium: Mt 23,13-22  
27.08.2013 1. čteni: 1Sol 2,1-8 Žalm: Žl 139 Evangelium: Mt 23,23-26  
28.08.2013  1. čteni: 1Sol 2,9-13 Žalm: Žl 139 Evangelium: Mt 23,27-32  
29.08.2013  1. čteni: Jer 1,17-19 Žalm: Žl 71 Evangelium: Mk 6,17-29  
30.08.2013  1. čteni: 1Sol 4,1-8 Žalm: Žl 97 Evangelium: Mt 25,1-13   
31.08.2013 1. čteni: 1Sol 4,9-11 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mt 25,14-30  
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PROŽILI JSME... 

SVATODUŠNÍ NOČNÍ BDĚNÍ 

V sobotu 18. 5. 2013, 50 dní po Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, jsme se sešli 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, abychom společně bděli na modlitbách a prosili o 
seslání Ducha Svatého na tuto zem, do našich životů. Celý tento večer byl 
otevřen kostel a měli jsme možnost se zastavit, ztišit a rozjímat v soukromé 
adoraci. 
Noční bdění začalo v 19:30 hodin v kostele, zpěvem chorálu a scénkou týmá-
ků. Následovalo slůvko otce Kamila o působení Ducha svatého v našich živo-
tech. Poté jsme se rozdělili do skupinek a společně se zamýšleli nad tím, jaké 
každý z nás dostal dary Ducha svatého, jak vnímáme působení Ducha svaté-
ho, jaký k Němu máme vztah, zda a jak se k Němu modlíme. 
Dále jsme si zahráli hru, kterou si pro nás velmi pečlivě připravil týmák Kuba. 
Vyzkoušeli jsme si, jaké to je jít se zavázanýma očima, držet se za ruce a ne-
chat se vést jediným vidícím ze skupinky… A také jsme zakusili, že „mnozí 
první budou poslední a poslední první“ (srov. Mt 19, 30). První část hry totiž 
naše skupinka vedla a už už jsme si dělali naděje na vítězství… ale nakonec 
jsme hru ani nedokončili a ještě k tomu jsme ztratili ve tmě klíč, který byl ale 
ještě té noci opět nalezen :-) 
Po krátkém občerstvení jsme si opět zavázali oči, utvořili „hada“ a za zpěvu 
„Veni, Sancte Spiritus“ jsme došli do kostela. Zde jsme prožili společnou ado-
raci, během které měl každý z nás možnost přistoupit dopředu a napsat svou 
prosbu, díky, chválu, jakoukoli modlitbu, která se ozývala v jeho srdci a zapálit 
svíčku a položit ji do písku. Ve stejný den, kdy se konalo toto noční bdění, byly 
ve Staré Vsi také obecní slavnosti. A během naší adorace byl venku oh-
ňostroj…hlouběji jsme vnímali kontrast Božího pokoje, klidného spočinutí 
před Boží tváří a světského pozlátka, pomíjející slávy, která tu teď je a za chvíli 
není… 
Po adoraci jsme společně slavili vigilii seslání Ducha svatého. Otec Michal nás 
v kázání povzbudil, abychom se nebáli prosit o Ducha svatého, abychom se 
nebáli říci Bohu: „Tady jsem, jsem Tvým nástrojem, jsem tady pro Tebe.“ 
Vždyť co můžeme v životě chtít více, než být nástrojem živého Boha? 
Při této příležitosti jsme také obnovili své biřmovací závazky. Po mši svaté 
jsme se ještě setkali ve farní kuchyni a poté jsme se naplnění a povzbuzení 
rozjeli v nočních hodinách domů. 
 

Eliška 
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PROŽILI JSME... 

ANIMÁTORSKÝ KURZ = SPRÁVNA VOLBA 

… a je to za mnou! … Ptáš se co? … Na tvou otázku ti musím smutně říct: 
„KURZ ANIMÁTORŮ“ 

Možná tě zarazilo, proč to říkám smutně. Tak já ti to tedy vysvětlím … ale 
ještě předtím, ti povím, kdo je to vlastně ten animátor. 
 Animátor je člověk, který má chuť něco ve svém okolí měnit. Má chuť 
rozvíjet svou farnost, svým způsobem života podávat svědectví o Ježíši 
Kristu a z celého srdce touží aktivně se zapojovat do přípravy děkanátních 
a diecézních akcí. 
 Já se tě proto ptám … Chceš se takovým člo-
věkem stát i ty? Tak čti pozorně dál. 
 
 Tento kurz (jak možná víš) trvá 2 roky. První 
rok má 6 víkendů a druhý rok 5 víkendů. Jeden 
víkend za rok je duchovní obnova. Mezi jednotli-
vými roky o prázdninách absolvuješ, buď evange-
lizaci v pohraničí naší diecéze, nebo strávíš týden 
ve Vsi jako táborový vedoucí. Kurz je zakončen 
závěrečnou zkouškou. 
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Teď už víš, obecné informace o kurzu, tak ti prozradím, co ještě můžeš 
získat. 
V první řadě prohloubíš svůj vztah s Bohem. A jak se to stane? … Žádné 
černé magie se bát nemusíš. Týmáci, kněží nebo nevšední hosté ti poví 
spoustu zajímavých informací. Budeš mít možnost poznat kouzlo nevšed-
ních modliteb, které tvůj vztah minimálně utvrdí. 

 V druhé řadě poznáš na kurzu mnoho zajímavých lidí. Užiješ si s nimi 
spoustu srandy a nezapomenutelných zážitků. 
 A proto se mi nemůžeš divit, že jsem smutná, když mi kurz před pár 
dny už skončil. 
 
TAK PŘIHLAS SE I TY … nebudeš litovat. 
 
 

Kristýna Vítková 
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PROŽILI JSME... 

CYKLOPOUŤ PO DIECÉZI 

Ujet 180 km na kole za víkend? To je vtip??? Ne, to je realita!!! A jak tato 
realita dopadla, to se dozvíš z následujících řádků. 
Je pátek, 31. května, a 12 nadšenců se ze Staré Vsi vydává na cyklopouť 
po diecézi. Sluníčko krásně 
svítí (a to hlásili déšť) a cyklis-
té se vydávají na cestu směr 
Rožnov pod Radhoštěm, kde 
mají přespávat. Cesta krásně 
ubíhá, úsměvy na tvářích cyk-
listy neopouští a kilometry se 
načítají. Po zasloužených pře-
stávkách dorážíme do Rožno-
va na pastorační středisko. 
Večeře je sice připravena, ale 
nejprve jdeme „zchladit“ ží-
zeň do místního pivovaru. Po večeři a večerní modlitbě uléháme ke spán-
ku. Nohy ještě nebolí, ale jsme rádi, že můžeme zalézt do spacáku a odpo-
činout si. 
 
Ťuk, ťuk, ťuk. Toto ťukání nás ráno probudilo do nového dne. Ach jo, prší! 
Co teď? Uvidíme. Sobotní ráno jsme začali ranní mši sv., kterou sloužil 

místní pan farář o. Kamil Obr. 
Po snídani jsme se rozhodli, že 
budeme pokračovat v našem 
poznávání diecéze. Pro méně 
zkušené cyklisty je vybraná mé-
ně kopcovitá cesta a ti zkuše-
nější se vydávají směr Pustevny.  
I když pršelo, přesto se jelo do-
cela dobře. Ono, kdyby bylo  
30°C, tak se jede hůře.  



prázdniny 2013 

http://dcm.doo.cz  9 

Na obědě jsme se s druhou skupinou nepotkali, a tak každá skupina po-
obědvala sama. Sobotní cíl bylo dojet do Pražma. I přes menší defekty a 
pády jsme všichni do-
razili tam, kam jsme 
měli. A to na faru. 
Schovat kola, osprcho-
vat se a hlavně se na-
jíst. To byl plán pro 
následující hodiny. Co 
s načatým večerem? 
Jelikož jsme z venku 
slyšeli hudbu, tak jsme 
se rozhodli jít jí napro-
ti. A došli jsme na 
místní diskotéku. Po 
pár tancích jsme se 
raději šli na kupě, aby poslední, nedělní, etapu naše nohy zvládly.  
 
Po rušném nadránu, kdy se holky, díky mravencům, stěhovaly ke klukům 

jsme se šli oslavit nedělní mši sva-
tou, kterou sloužil náš o. Kamil. Po 
snídani jsme se vydali na cestu 
zpět do Staré Vsi. Přátelé, věřte 
nebo ne, počasí nám opět přálo. 
Sluníčko svítilo, teplota byla pří-
jemná (možná byla způsobená i 
tím, že jsme zdolávali kopce). Ne-
dělní oběd jsme strávili u přehra-
dy Žermanice. Sebrali jsme zbytky 
sil, nasedli na kola a jeli směr Sta-
rá Ves.  V Paskově nás  zastihl li-

ják, ale my jsme pokračovali dál. Vždyť v sobotu nám taky pršelo a jeli 
jsme dál. Vyčerpaní, zastříkání, plní dojmů, ale s úsměvem na tváři jsme 
dorazili zpět do Staré Vsi.  
Celá cyklopouť byla super, poznali jsme Beskydy, zažili spoustu legrace  
a už teď se těšíme na příští rok, na další cyklopouť!!! 

 
nadšení cyklisté 
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 .   PERSONALITY - PŘEDSTAVUJEME NOVOU ÚČETNÍ 

ANIMY 

ADÉLA ŠTUKAVCOVÁ 
 

 
 
1) S přestavováním máme plno zkuše-
ností, prosím tedy, můžeš se v krátkosti 
představit? 
Pocházím z malebné vesničky Stěbořice, 
která se nachází blízko Opavy. Studuji 
ekonomku v Ostravě. Mám 4 sourozence 
-  2  b r á c h y  a  2  s e s t r y .  
S jednou z nich jsem vyrůstala už v bříšku 
mámy ...a protože byla na světě dříve, 
nejsem třetí, ale čtvrtorozená. Ve volné chvíli ráda sportuju nebo se věnu-

ju hudbě. A taky mám jednu manýru...ujíždím na sýru .  
 
2) Jak ses dostala na pozici účetní Animy? 
Na pozici účetní jsem se dostala jako slepá k houslím. Jednou večer jsem 
šla s Jančou z VKH, povídaly jsme si o škole a taky o tom, že bych si chtěla 
najít nějakou brigádu nejlépe v oboru. A protože Janča zrovna za sebe 
hledala náhradu, nabídla mi tuto práci. 
 
3) Co od této práce očekáváš? 
Od této práce očekávám zkušenosti, které ve škole nezískám, poznání 

nových lidí, a také neustálé připomínání všem: "účet jedině s razítkem  

a podpisem" ). 

 

Děkujeme Adélce za rozhovor a vyprošujeme jí hodně  
trpělivosti a milostí!!! 

 
tým DCM a DSM! 
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KEEP SMILING! 

Motto dne: „Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohat-
ších lidí na světě. Když na něm nejsem, jdu do práce.“ 

„Váš rentgenový snímek páteře ukázal, že máte zlomený jeden obratel“, 
říká doktor pacientovi. „Ale nemusíte mít žádné obavy, už jsme to opravili 
ve Photoshopu.“ 

"Honzíku, řekni mi dvě zájmena." 
"Kdo? Já?" 
"Výborně."  

Do ordinace vstoupí blondýnka a doktor vidí, že má spálenou tvář. 
„Slečno, co se Vám stalo?“ 
„Když jsem žehlila, zazvonil telefon, a tak jsem ho zvedla…“ 
Potom se blondýnka otočí a doktor si všimne, že má spálenou i druhou 
tvář. „A od čeho máte tohle?“ 
„Chtěla jsem zavolat doktora…“ 


