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Milí přátelé, 

 

Rok víry nám pomalu finišuje. Je na 

místě se zeptat a ohlédnout: Jak proží-

vám dar víry? Změnilo se něco? Posu-

nul jsem se v životě víry? Sám za sebe 

jsem vděčný, že mohu prožívat spole-

čenství s kněžími, kde se modlíme, čte-

me Písmo svaté a navzájem si naslou-

cháme. Tyto chvíle, jsou pro mě životně 

důležité. 

Nevím, jak u vás? Máte místo, kde sdílí-

te víru? Místo, kde přicházíte spočinout 

jako Maria  

u Ježíše Krista? Místo, kde sloužím jako 

Marta a raduji se z života víry? Je to 

důležitá potřeba pro život víry mladého 

člověka. Určitá nutnost. Sám Ježíš za-

kládal malé společenství, vedl 

k hovorům a k modlitbě. Sděloval obsah 

víry v přirovnáních, v podobenstvích. 

Vzpomeňte, jak jdou dva učedníci 

z Jeruzaléma, kde se udály veliké boží 

věci. Oni nerozumějí, proč Ježíš umřel. 

Rozmlouvají a uvažují: Proč se to stalo? 

Bylo to potřeba? Vždyť Ježíš nebyl tak 

špatný!? Do rozhovoru, uvažování, při-

chází Ježíš a jde cestou s nimi. Potom 

při stolu – slavení mše svaté – poznáva-

jí, že je to živý, vzkříšený Ježíš. 

My také máme prostor takto ve spole-

čenství žít. Mluvit, rozmlouvat, co a jak 

prožívám v životě víry. Potom vše vložit 

do modlitby, adorace, mše svaté, aby-

chom stále prosili a poznávali Pána: 

Pane, zůstaň s námi … Víra se šíří hlá-

sáním. Netvoříme církev jako organiza-

ci, ale jako společenství, které naslouchá 

konkrétnímu člověku. Každý z nás po-

třebujeme sdělit, co prožívám a zároveň 

naslouchat druhým. Nebojme se obno-

vovat život ve společenství, aby naše 

víra hořela a zapalovala druhé. Kdo 

nehoří, nemůže zapálit. 

Panna Maria nás učí, jak víru žít. Jsou 

chvíle, kdy jasně říká, že je služebnice, 

ať se mi stane, jak říká anděl. Jde to sice 

proti rozumu, že otěhotní bez muže, ale 

věří. Vždyť u Boha není nic nemožného. 

A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Ona ví, co je zakoušet a žít živý 

vztah k Bohu. Ona ukazuje, jak víru žít 

ve vztahu k Ježíši a církvi. Ona chrání 

dar víry v životě každého z nás. K říjnu 

patří růženec, rádi po něm sáhněte. 

 

Zastavte se do nové kanceláře na DCM. 

Maruška ji pro vás pěkně zkrášluje. 

Máme sídlo v nové části budovy BOO.  

 

Noční bdění prožijeme v děkanátů Kr-

nov – Město Albrechtice. Nabízíme 

odvoz a přívoz ze St. Vsi n/O, ozvěte se 

na email.  

 

Nový víkend deskovek je určený pro 

mladé od 7. třídy, ale nejen pro ně. Máš-

li chuť si zahrát, prožít společenství, jsi 

zvaný v dušičkovém víkendu do soboty 

odpoledne. 

 

Na listopad KPM a animátoři chystají 

pro vás různé církevní silvestry. Také 

noční bdění, sportovní turnaje a co je 

hlavní, tak společenství. Zkus udělat 

restart a vstoupit se svým životem do 

aktivního společenství. 

 

Zvu tě na DSM, dveře máš vždy otevře-

né. Přijeď na čas vypnout, odpočnout či 

načerpat.  

 

Ať se daří, Bůh ti žehnej na cestě víry...    

 

padre Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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PŘIVÍTALI JSME ... 

Mgr. Jakub Gryžboň 
 

29.5.1987 příchod na svět 

1.9.2013 nástup na DSM 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kubo, můžeš se, prosím, našim čtenářům představit? 

Ale jistě. Jmenuji se Jakub Gryžboň a narodil jsem se 29. května 1987. 
Pocházím z poměrně velké vesnice jménem Dobrá, která leží asi 6 km od 
Frýdku-Místku. Má rodina je poměrně početná, jelikož mám pět vlastních 
a dva nevlastní sourozence. Celkem tedy čtyři bratry a tři sestry. Je to 
dáno tím, že nám maminka před osmi lety umřela a tatínek se poté znovu 
oženil. Mezi mé zájmy patří sport, jelikož jsem dlouhou dobu hrával fot-
bal, pak kultura, dějiny a skauting. 
 

2) Jak ses dostal na středisko mládeže do Staré Vsi? 

O práci ve Staré Vsi jsem se již dříve bavil z jednou bývalou týmačkou Kat-
kou Vláčilovou, která je rovněž z Dobré, a ta dala tip o. Kamilovi. Ten mi 
zavolal, a pak jsme se potkali na Nočním bdění ve Frýdku, kde jsme spo-
lečně při procházce pohovořili o případných možnostech. Rozhodování 
bylo poté svěřeno do modlitby a v polovině května mi o. Kamil volal zno-
vu, že mě tedy na středisko bere. A jsem tu . 

 

3) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 

Možná by na první pohled bylo zřejmé, že převezmu práci po Sobovi, ale 
není tomu tak. Mým rajonem při pátečním úklidu jsou spodní koupelny  
a záchody + foyer. Více pak pracuji na zahradě než na samotné faře, což 
mě baví. Na starost mám, společně s Klárkou, kurz Animátorů I., dále du-
chovní obnovy pro základní školy a všechno ostatní, kde mě je třeba . 
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4) Jak vnímáš týmácký život? K čemu bys ho přirovnal? 

Život v týmu byl pro mě zpočátku hodně obtížný, nikdy jsem totiž nebyd-
lel mimo domov a pořádně jsem nevěděl, co mám od práce na středisku 
očekávat, protože je pokaždé jiná, a to je super . Přirovnal bych ji 
k rodině, kterou tvoří bratři a sestry, a nad kterou stojí postava Boha, ja-
kožto Otce nás všech. 
 

5) Co je pro Tebe na ostatních spolutýmácích nejvzácnější? 

Asi to, že jsme každý jiný, originální a dobře se dokážeme doplňovat, když 
je to zapotřebí  . 
 

6) Jaká je prozatím Tvá "kariéra"? (studium, práce) 

Snad jako každé dítě jsem navštěvoval mateřskou, a poté základní školu 
v Dobré. Potom mě mé kroky vedly do Českého Těšína, kde jsem studoval 
na českém gymnáziu, které jsem úspěšně zakončil maturitní zkouškou. 
Následně jsem byl přijat na Ostravskou univerzitu, kde jsem studoval na 
Filosofické fakultě obor s názvem Historie. Nejprve ze mě byl pan bakalář 
a nyní se již mohu pyšnit titulem magistr . Pracovní zkušenosti mám 
minimální, jelikož jsem více méně hned po studiu nastoupil jako týmák do 
Staré Vsi, kde nyní pracuji jako zaměstnanec Biskupství ostravsko-
opavského. 
 

7) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas či karambol? 

Hm, záludná otázka. Nicméně zrovna včera jsem málem o. Michalovi na-

boural auto, naštěstí to dobře dopadlo a my dojeli tam, kam jsme měli . 

 

 

KUBO, DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A PŘEJEME 

HOJNOST BOŽÍCH MILOSTÍ VE TVÉ SLUŽBĚ!!! 
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PROŽILI JSME... 

TÁBOR PRO TEENAGERY 

Téma tábora bude Matrix, co na to říkáte?“ – „ÚŽASNÉ“ napadlo mě, když 

z úst Soba a Soni vypadla tahle věta. Děti budou určitě nadšené   
„Táborníci budou teenageři.“ -> Má radost okamžitě opadla. „Cože?  
Děcka v tomhle věku ještě v dnešní době jezdí na tábory?“ Strach obklíčil 
mé nadšení. Budou zlobit, nebudou poslouchat, zákaz mobilů je naladí na 
špatnou náladu, … Ale víte co? Tábor byl parádní!!! 
 
 Program jsme měli s ostatními vedoucími již předchystaný, ale i tak 

byla ještě spousta věcí na dodělání. Počet dětí byl však vyrovnaný akurát-
ním počtem vedoucích, vše se tedy dalo dobře zvládnout, na vše byl čas. 
 „Tak s Pánem Bohem do toho“, řekla jsem si po příjezdu prvních 
účastníků. Zpočátku jsem měla ještě stále strach, ale s dětmi jsme se rych-
le seznámili a bylo to moc fajn. Když jsme jim prostřednictvím motivačky 
sdělili, jaké je téma tábora, šlo vidět, že byli všichni překvapení (někteří 
z táborníků dokonce film Matrix ještě nikdy neviděli  ). 
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 Linie příběhu nás provázela každý den a program šel podle plánu. Mládež 
postupně zjišťovala, že Vyvolený, kterého hledají, není určitá osoba – jsou 
to všichni. Poté, co osvobodili svou mysl, museli pomoci ostatním, kteří 
byli stále zapojeni do Matrixu – vyvrcholení proběhlo v páteční podvečer, 
kdy v továrně odpojili všechny své blízké, což jim znesnadňovali agenti. 
Poté proběhla slavnostní večeře a následoval večerní program, při kterém 

jsme se 
o p r a v d u 
n a s m á l i 
( z a v í t a l 
mezi nás 
„pan prezi-
dent Ze-
man“   ). 
 
Po odjezdu 
táborníků 
j s e m 
z celého 
týdne mě-
la opravdu 
dobrý po-
cit! Bylo to 

sice náročné a v některých chvílích únavné, ale když si řeknete, že to dělá-
te pro děti – vše šlo hned líp   
 Jakožto praxe pro animátorský kurz mi tento tábor opravdu hodně 
dal. A také bylo hezké poznat chování ostatních animátorů ve vypjatých 
situacích. Lépe jsme se poznali a více si rozumíme. 
 

Nesmím ale také opomenout poděkování našemu hlavákovi (Sob byl 
úžasný a vstřícný ve všem, s čím jsme potřebovali pomoct), zdravotnici 
(Míša se nejen starala o marody, ale také nám dělala hlavní fotografku), 
otci Michalovi (který se zapojoval do programu a byl nám všem velikou 
oporou) a oběma kuchařkám (jídlo bylo moc dobré)! 
 
 Za tento tábor jsem moc vděčná, a i když jsem do něho ze sebe 
hodně vydala, vše se mi několikanásobně vrátilo! 
 

Lucie 
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PROŽILI JSME... 

EVANGELIZACE ANIMÁTORŮ II. 

RÝŽOVIŠTĚ & KNĚŽPOLE. Možná Vám tato jména nic neříkají, ale věz-
te, že to jsou názvy dvou obcí na Bruntálsku, kde se poslední srpnový tý-
den vydali animátoři z ukončeného dvouletého kurzu, aby pokračovali 
v práci, kterou na těchto místech započali již před rokem. 

Animátoři se nezaměřovali jen podle benediktinského „Ora et labora“, 
ale svou činnost rozšířili i na práci s dětmi a evangelizaci místního obyva-
telstva. 

Pokud dovolíte, tak bych se ráda pozastavila nad první částí předešlé 
věty, hlavně tedy nad citátem „Ora et labora“. 

Ráno jsme svůj den začali modlitbou ranních chval z Breviáře, nesměly 
chybět modlitby před jídlem a po něm, a den jsme zakončovali večerní 
modlitbou s případnými svědectvími. V týdnu jsme též měli 2 celodenní 
adorace. Jednu v kostele sv. Jana Křtitele v Rýžovišti a druhou v kostele 
zasvěceném stejnému světci v Kněžpoli. 

Součástí každého dne byla mše svatá, kterou nám s laskavostí a oběta-
vostí sloužil o. Piotr z Břidličné. Jednou jsme museli kvůli mši svaté podat  
i oběť, což někteří nedělají každý den. Tedy na přání otce Piotra, jsme 
měli mši svatou v přírodě. Do lesa, přes louky i pole, to však byla cesta 
dlouhá přes půl hodiny. 

A teď ta „labora“. V Rýžovišti jsme pracovali na úklidu kostelní věže, 
která byla zaprášená ještě z loňského roku, kdy byly měněny hodinové 
ciferníky. Dále bylo náplní naší práce, úklid farní zahrady a vyplévání ně-
meckých hrobů a cestiček na hřbitově. V Kněžpoli jsme zase pomáhali 
starším lidem se stavbou nového domu, se sekáním dřeva a s natíráním 
brány u kostela. 

Někteří z nás se raději než na práci manuální zaměřili spíše na lidi a 
děti. A tak vznikla v kině (kde jsme byli ubytováni) menší školka. 

Evangelizace se však neuzavřela prací s dětmi, rozšířili jsme svou evan-
gelizační činnost i na místí mládež. Především tedy na osoby mužské. Pro-
tože „mlaďoši“ z Rýžoviště, byli nadšeni pro přátelské utkání s našimi ani-
mátory. Naši kluci je nakonec po urputném boji porazili 5:4, takže byla 
radost i na straně našich děvčat, které s vyřvanými hlasivkami povzbuzo-
valy na obě strany. 
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Podařilo se nám také ukázat křesťanství i mezi osobami důchodového 
věku. Jednou ráno nás zastavila jedna paní, že prý slyšela, že krásně zpívá-
me. A tak jsme se domluvili, že jí odpoledne zazpíváme pár písniček 
(samozřejmě křesťanských). Jaké však bylo naše překvapení, když jsme 
s půlhodinovým zpožděním přišli před rýžovišťský kostel, a tam nás nad-
šeně vítalo zhruba deset místních lidí. Nakonec z toho byl koncert dlouhý 
přes hodinu a půl. 

S místními dětmi a jejich rodiči jsme se rozloučili dětským dnem, který 

jsme si pro ně připravili, a také opékáním párků na o(u)pravené farní za-
hradě. Přišli se s námi rozloučit i kluci fotbalisti, kteří nám dali přednost 
před diskotékou, která se ten den v Rýžovišti konala. 

Za ten týden, jsme toho v Rýžovišti a v Kněžpoli stihli opravdu dost,  
a proto není divu, že si někteří lidé značili poslední prázdninový týden 
roku 2014, jako čas, kdy je zase (možná) přijedou navštívit a pomoci mladí 
lidé „z Ostravy“. 

Poslední tečkou za evangelizací byla akce Děkuj! Vítej! Vzpomínej! na 
středisku, kdy jsme se přišli rozloučit s našimi odcházejícími týmáky. 

 
K–A–V 
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 .   PROŽILI JSME... 

Krásný říjnový víkend na Středisku patřil tvoření. Sešlo se nás 
dost, zastoupeno bylo několik věkových kategorií a dokonce i pár zástup-
ců mužského pohlaví:-) Tvořili jsme nejen krásné výrobky, ale i pěknou 
partu :-) Začali jsme páteční večeří, po ní jsme se úvodní scénkou přenesli 
do tématu „Tvoříme s našimi babičkami“. Seznámili jsme se navzájem  
a poté jsme se pustili do díla – vykrajování perníčků, celé Středisko bylo 
provoněno libou vůní perníčků… My jsme pokračovali v tvoření andílků 
z drátů, drátků a perliček a mohli jsme si také uvědomit, že každý máme 
svého anděla, který nás provází na cestě životem. Poté jsme se vydali ke 
kříži na večerní modlitbu a nabrat síly na další den. 

Sobotu jsme začali ranní mší svatou s místními farníky a po snída-
ni jsme pokračovali v našem tvoření – zdobili jsme upečené perníčky. Po-
tom jsme přivítali našeho hosta – Elišku, která nás zasvětila do tajemství 
korálků, vyrobili jsme si náušnice a také jsme vyráběli srdíčka z korálků, 
což velmi dobře šlo zvláště klukům :-) Na oběd jsme měli specialitu našich 
babiček, název jsem již zapomněla, každopádně to byla zajímavá zkuše-
nost :-) Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a pak se vydali v krásném slu-
nečném dni na procházku do zámeckého parku, odkud jsme si přinesli 
podzimně zbarvené listí, což jsme hned využili na výrobu podzimních věn-
ců. Nevěříte, co vše lze vyrobit z kukuřičného šustí? My jsme se pustili do 
výroby andělů:-) Po výborné večeři jsme v našem díle pokračovali výro-
bou podtácků. Protože je říjen, tak si pro nás Liduška připravila povídání  
o růženci a poté jsme se růženec modlili v kostele se svíčkami. 

V neděli jsme se ráno sešli v kapli na modlitbu a po snídani ještě 
tvořili :-) Střediskem se šířila vůně levandule a my jsme zdobili, žehlili, šili 
a plnili naše polštářky a pytlíčky. No a pak nezbývalo než vše uklidit a dát 
do pořádku a jít slavit nedělní mši svatou. Poté jsme se vyfotili, poobědva-
li, poděkovali a rozjeli se s novými zkušenostmi, díkem v srdci a vyrobený-
mi dárečky v batůžcích domů… Velké DÍKY patří Gabči, Lidušce a Tezi, kte-
ré si pro nás tvoření připravily a také našim výborným kuchařům a všem 
účastníkům. Již nyní se těšíme na další ročník Tvořivého víkendu :-) 

 
 

Eliška 

TVOŘIVÝ VÍKEND 
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Naše aktivity 

Desko-herní víkend  1. - 2.11.2013   Stará Ves n/O. 
V termínu od 1. 11. (19.00) do 2. 11. (16.30) si ve svém diáři zarezervuj 
dva dny, abys mohl/a dojet za námi do Vsi. První letošní novinkou, na 
kterou můžete narazit v našem harmonogramu, je totiž Desko-herní ví-
kend. Čili víkend (spíše půl-víkend) plný deskových her, rovněž také krát-
kých katechezí a společné modlitby. Máte možnost s námi setrvat až do 
nedělního oběda. Akce je určena pro děcka od 8. třídy až po vysokoškolá-
ky. Přihlašujte se do 27. 10. 2013 

Animátoři I/2   15. - 17.11.2013  Stará Ves n/O. 
Animátoři II.A/2  29.11. - 1.12.2013  Stará Ves n/O. 
Animátoři III + IV  8. - 9.11.2013   Stará Ves n/O. 
Další setkání čeká mladé dobrovolníky, kteří se rozhodli formovat a vzdě-
lávat v práci s dětmi a mládeži a chtějí pomoci svým kněžím ve farnosti 
s různými akcemi. Kurzy se konají v termínech  výše. Na setkání zveme 
také absolventy kurzu z minulých let. Všechna setkání se uskuteční na 
diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O a začínají páteční večeří  
v 19 hod.  

Taneční víkend  22. - 24.11.2013  Stará Ves n/O. 
Polka, valčík, cha-cha, give. Znáš tyto tance?  Umíš je zatančit? Ne? Tak 
právě pro tebe je určen taneční víkend, kde se kroky k těmto tancům nau-
číš, zdokonalíš anebo oživíš. Tak neváhej a přijeď mezi nás! Začínáme  
v pátek v 19 hod. večeří a končíme v neděli obědem. Přihlásit se můžeš na 
stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky na čísle 731 625 718. 

Večer mladých   20. 11. 2013     biskupství Ostrava 
Listopadový Večer mladých bude patřit recitálu. Přijede mezi nás M. G. 
Částek, který ve večeru slova povypráví o knize Daniela Gottlieba - Dopis 
pro tebe. Tato kniha je projevem vyjímečného ducha a obrovského srdce. 
Mši sv. v 18 hod. bude sloužit P. Mgr. Jiří Schreiber, farář v Ostravě-
Plesné.  Těšit se můžete na nějaké překvapení naše buffee. Po mši sv. je 
možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem.  
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KEEP SMILING! 

Otec se rozčílí na syna: "Zase jsi dostal pětku z dějepisu!" 
Syn se brání: "Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!" 
Tu vykoukne maminka z kuchyně: "Tak si najdi jiného kamaráda!"  

Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí:  "Slečno, vy si taky myslíte, 
že jsou policajti blbí?"  "Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala."  

„Proč mi vlastně nedovolíš sednout za volant? Vždyť jsem už dost starý!“ 
ptá se mladí otce. „Ty ano, ale auto ještě ne!“ 

Malý chlapec hrozně moc chtěl sto dolarů, a tak se usilovně modlil dva 
týdny a nic. Rozhodl se, že napíše Bohu. Když na poště třídili poštu, roz-
hodli se dopis s adresou Bůh, USA, poslat prezidentu Clintonovi. Prezident 
jej přečetl a byl tak dojat, že nařídil, aby chlapcovi poslali pětidolarovku, 
že to pro něj bude hodně peněz. Chlapec byl opravdu potěšen, a tak na-
psal děkovný dopis: „Milý Bože, děkuji ti za poslání peněz. Ale všiml jsem 
si, že z nějakého důvodu jsi to posílal přes Washington a ti troubové to 
jako obvykle nechutně zdanili.“ 


