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Milí přátelé, 

 

všichni se těšíme na 

vánoční pohodu. Celá naše 

představa Vánoc je idylická. 

Máme rádi pokojnou atmosfé-

ru, obda-

rováváme 

se dárky, 

navštěvu-

jeme se 

v rodinách. Tuto podobu nám 

v dějinách vtisklo baroko, ve 

kterém vznikalo nejvíce ko-

led, ukolébavek, plenčiček, 

žežuliček apod. 

Gotika Vánoce více spojovala 

s biblickým příběhem. Origi-

nální Vánoce, nebyly žádnou 

idylkou. Josef s Marií řešili 

otázky života, kde a kdy se 

dítě narodí. Posléze otázku 

svobody, když král Herodes 

toužil zavraždit Ježíše. 

Tak jak se vrství naše životní 

zkušenost, jak se odvíjí náš 

život, tak promlouvá tento 

biblic-

ký pří-

běh ke 

každé-

mu 

člově-

ku. 

 

 

 

 

Přeji 

Vám, 

ať Vá-

noce 

proži-

jeme 

co nejvíce v rodině. Co nejví-

ce pospolu. Tolik to potřebují 

naše vztahy a životy. Příklad 

sv. rodiny ať je nám vzorem. 

 

 

                                                                                                  

Pán vám žehnej, o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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LEDEN 2014 
 

01.01.2014 1. čteni: Nm 6,22-27 Žalm: Žl 67 2. čteni: Gal 4,4-7  
  Evangelium: Lk 2,16-21  
02.01.2014  1. čteni: 1Jan 2,22-28 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,19-28  
03.01.2014 1. čteni: 1Jan 2,29-3,6 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,29-34  
04.01.2014 1. čteni: 1Jan 3,7-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Jan 1,35-42  
05.01.2014 1. čteni: Sir 24,1-4.12-16 Žalm: Žl 147 2. čteni: Ef 1,3-6.15-18  
  Evangelium: Jan 1,1-18  
06.01.2014 1. čteni: Iz 60,1-6 Žalm: Žl 72 2. čteni: Ef 3,2-3a.5-6  
  Evangelium: Mt 2,1-12  
07.01.2014 1. čteni: 1Jan 3,22-4,6 Žalm: Žl 2 Evangelium: Mt 4,12-17.23-25  
08.01.2014 1. čteni: 1Jan 4,7-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,34-44  
09.01.2014 1. čteni: 1Jan 4,11-18 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mk 6,45-52  
10.01.2014 1. čteni: 1Jan 4,19-5,4 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 4,14-22a  
11.01.2014 1. čteni: 1Jan 5,5-13 Žalm: Žl 147 Evangelium: Lk 5,12-16  
12.01.2014 1. čteni: Iz 42,1-4.6-7 Žalm: Žl 29(28) 2. čteni: Sk 10,34-38  
  Evangelium: Mt 3,13-17  
13.01.2014 1. čteni: 1Sam 1,1-8 Žalm: Žl 116B Evangelium: Mk 1,14-20  
14.01.2014 1. čteni: 1Sam 1,9-20 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Mk 1,21b-28   
15.01.2014 1. čteni: 1Sam 3,1-10.19-20 Žalm: Žl 40 Evangelium: Mk 1,29-39   
16.01.2014 1. čteni: 1Sam 4,1-11 Žalm: Žl 44 Evangelium: Mk 1,40-45  
17.01.2014 1. čteni: 1Sam 8,4-7.10-22a Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 2,1-12  
18.01.2014  1. čteni: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a Žalm: Žl 21 Evangelium: Mk 2,13-17  
19.01.2014  1. čteni: Iz 49,3.5-6 Žalm: Žl 40(39) 2. čteni: 1Kor 1,1-3  
  Evangelium: Jan 1,29-34  
20.01.2014 1. čteni: 1Sam 15,16-23 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 2,18-22  
21.01.2014  1. čteni: 1Sam 16,1-13 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 2,23-28  
22.01.2014  1. čteni: 1Sam 17,32-33.37.40-51 Žalm: Žl 144 Evangelium: Mk 3,1-6   
23.01.2014  1. čteni: 1Sam 18,6-9;19,1-7 Žalm: Žl 56 Evangelium: Mk 3,7-12  
24.01.2014 1. čteni: 1Sam 24,3-21 Žalm: Žl 57 Evangelium: Mk 3,13-19  
25.01.2014  1. čteni: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22) Žalm: Žl 117(116)  
  Evangelium: Mk 16,15-18  
26.01.2014  1. čteni: Iz 8,23b-9,3 Žalm: Žl 27(26) 2. čteni: 1Kor 1,10-13.17  
  Evangelium: Mt 4,12-23   
27.01.2014 1. čteni: 2Sam 5,1-7.10 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 3,22-30   
28.01.2014  1. čteni: 2Sam 6,12b-15.17-19 Žalm: Žl 24 Evangelium: Mk 3,31-35    
29.01.2014  1. čteni: 2Sam 7,4-17 Žalm: Žl 89 Evangelium: Mk 4,1-20  
30.01.2014  1. čteni: 2Sam 7,18-19.24-29 Žalm: Žl 132 Evangelium: Mk 4,21-25  
31.01.2014 1. čteni: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 Žalm: Žl 51 Evangelium: Mk 4,26-
34  
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PROŽILI JSME ... 

TANEČNÍ VÍKEND 

Pánové, zadejte se. 
Po společné večeři a vzájemném seznámení jsme touto výzvou zahájili 
taneční víkend, který se konal předposlední listopadový víkend v hasičár-
ně ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Celkem se nás sešlo 13 párů, což je krásná 
účast :-) 
Páteční večer nás naší skvělí instruktoři učili jive. Raz, dva, tři a čtyři, pět a 
šest. Raz, dva, tři a čtyři, pět a šest. A pořád dokola. Nášlapy na špičku, 
pokrčit kolena, tančit do rytmu. Spoustu věcí najednou, které všechny 
páry zvládaly skvěle.  Sil bylo ještě dost, takže nožky kmitaly o sto šest :-) 
Tento večerní program jsme zakončili modlitbou Taizé. Poté následoval 
zasloužený spánek. 
Sobotní den jsme začali mší svatou s farností. Následovala snídaně, u kte-
ré jsme se už nemohli dočkat tanečního parketu. Co nás čeká dnes? Jaké 
tance se naučíme? Půjde nám to? Ze všeho nejdřív jsme si zopakovali jive 
z předchozího dne. To by člověk nevěřil, kolik toho přes noc zapomene :-) 
Všichni jsme si ale paměť osvěžili :-) Pak následovalo učení waltze. Waltz 
patří do skupiny standardních tanců a vznikl v Anglii. Pro některé taneční-
ky se waltz stal velmi oblíbeným. Po naučení sestavy jsme se přesunuli do 
Alp. Právě tady totiž vznikl další tanec, a to valčík. I když jsme tento tanec 
docela znali, přesto nás trošku potrápil :-) A co byl to byl za taneční ví-
kend, kdybychom se nenaučili českou skočnou polku, kterou jsme zakon-
čili naše taneční dopoledne. Vyhládli jsme šli na středisko naplnil žaludky. 
Po vydatném obědě následovala zasloužená siesta, ve které snad každý 
odpočíval. V odpoledním bloku jsme se ještě naučili jeden latinskoameric-
ký tanec, a to cha-chu.  Basic, New York, vějíř, švihy kyčlí.  Všechny tyto 
slova (a spousta dalších), to je cha-cha. Poté, co jsme si málem vykroutili 
kyčle, jsme si všechny naučené tance zopakovali a mohli jsme se připravo-
vat na večer. Proč na večer? Protože nás čekalo Stardance aneb Ves tančí. 
Úkolem každého páru bylo zatančit jeden standardní a jeden latinskoa-
merický tanec.  
Všichni se hodili do gala a večer mohl začít. Všechny taneční páry před-
vedly své taneční umění a porota, v podání našich instruktorů, ohodnotila 
jejich výkon. Při tomto večeru jsme si užili spoustu zábavy.  
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Všem tanečním párům to moc šlo. Však se můžete přesvědčit na strán-
kách dcm.doo.cz, ve videogalerii, je video, kde výkony tanečních párů 
můžete posoudit sami :-) 
A chcete vědět, který pár nakonec vyhrál??? Zda pár č. 3, č. 8 nebo č. 6? 
Tak já vám to prozradím...Soutěž Stardance aneb Ves tančí vyhrály všech-
ny taneční páry!!!! Večer jsme zakončili modlitbou a unavení jsme ulehli 
do svých spacáků a rázem usnuli :-) 
Neděle už nebyla taneční, ale uklízecí. Po úklidu a lectiu divina jsme ví-
kend zhodnotili a společně šli neděli oslavit mší svatou. Po obědě jsme se 
plní dojmů a naučených tanců rozjeli do svých domovů. 
 
Děkujeme skvělým instruktorům za profesionální přístup a trpělivost. 
Taky děkujeme všem zúčastněným a těšíme se příští rok :-) 
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PROŽILI JSME ... 

NOČNÍ BDĚNÍ V OPAVĚ 

Ač sám nejsem přímo z děkanátu opavského, vyrazil jsem 
v páteční večer na bdění, kterým nás měl provázet o. Pio. 
Bdění jsme započali v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin mší sva-
tou, kterou nám mladým a farnosti odsloužili dva salesiánští 
otcové z Ostravy. Po skončení mše svaté byl pro mládež při-
praven individuální program v prostorách celého kostela. 
Jedním z důležitých momentů celého večera bylo seznámení 
s otcem Piem. Scénkou, která byla proložena několika promí-
tanými scénami z filmu o otci Piovi, jsme se seznámili s tím, 
kdo to vlastně je, kde žil, co významného udělal a proč byl  
i svatořečen. Scénka byla vedena jako rozhovor mezi ženou, 
která otce Pia znala a mladým knězem. 
Pak se již program rozběhl naplno. Následovala krásná kate-
cheze a rozdělení do skupinek po asi 7 členech, v kterých 
jsme diskutovali na témata související s katechezí.  Po skupin-
kách nastal čas na krátkou a rychlou svačinku, a přestože nás 
bylo v kostele jistě na pět desítek mladých, nikdo nezůstal 
hladový. 
Toto posilnění nás připravilo na druhý vrchol celého večera, 
krom mše svaté samozřejmě a to na adoraci. Při ní jsme měli 
možnost předstoupit před oltář a kněz s několika mladými se 
pak nad ním modlili. Myslím, že pro mnoho mladých byla tato 
zkušenost nová a jistě jim ukázala trošku jinou adoraci, než 
na jakou jsou zvyklí. 
 

Jordy 
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PROŽILI JSME... 

A kdo je tvůj hrdina? aneb SENZAMEZ 2013 

Ta otázka z letošního Senzamezové plakátu přímo křičela. 
Uprostřed plejády komiksových postaviček a dalších hrdin-
ských postav těch pět slov muselo vypadat jako alespoň mír-
ná provokace. Než se ale dostanu k tématu akce, nejprve pár 
slov o tom, co to ten Senzamez vlastně je. 
 
Nejstručnější možná charakteristika by se mohla vlézt do jed-

né krátké věty: Senzamez je místecký církevní silvestr. Tedy 

oslava posledního večera starého liturgického roku spojená 

se vstupem do roku nového – tedy do adventu. Zkratkové 

slovo SeNZaMez znamená Setkání na zakončení mezidobí  

a pořadové číslo letošního ročníku není jasné určit, protože 

od té doby už v Ostravici uplynulo hodně vody a zřejmě jsem 

byl tehdy ještě v plenách. :-) 

Z tohoto důvodu nemohu sloužit, pokud vás zajímá, jakou 

strukturu měl Senzamez tehdy, ale v současné době Senza-

mez probíhá jako taneční setkání v místeckém Lidovém domě 

– během večera se v hudebních blocích střídá kapela s DJ  

a celé setkání je zakončeno první adventní mší v místeckém 

kostele Všech svatých.  

Nejinak tomu bylo letos. Taneční bloky byly prokládány sou-

těžemi a mluveným slovem moderátorské dvojice 

D´Artagnana a Athose.  
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Ti ve spolupráci s cca stovkou přítomných hledali své nástup-
ce: HRDINY PRO DNEŠNÍ SVĚT. Za tímto účelem účastníci při-
šli převlečení za své hrdiny, a tak bylo možné na jednom ta-
nečním parketu vedle sebe vidět tak rozdílné postavy jako 
Chucka Norrise, Fionu nebo Václava Havla. Moderátoři se ve 
svých výstupech zabývali krizí hrdinů v dnešním světě. Čím 
více se blížila půlnoc, tím více se přibližovali ke zjištění, kdo 
tím stoprocentním hrdinou pro současnou společnost je. Ná-
ročným pohovorem neprošla ani Máří Magdalská, ani Shel-
don Cooper ani Chuck Norris. Nakonec dostali moderátoři 
spásný nápad – vzpomněli si na dávný Mušketýrský kurz a na 
to, že přece tam poprvé zaslechli o Kristu, jeho oběti a jeho 
hrdinství. A to už přišla závěrečná scénka děkanátních animá-
torů. V ní Panna Maria procházela dnešním světem a lidé růz-
ných profesí a různého postavení se jí snažili přijetí dítěte vy-
mluvit. Ale ani argumenty doktorů a úspěšné manažerky ne-
zabraly. Naštěstí. :-) 
 
Celé setkání jsme zakončili mší ve 23:00, kterou sloužil náš 
děkanátní kaplan pro mládež o. Martin Kudla.  
 
Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem organizátorům  
a účastníkům, neboť akce se podle mého názoru vydařila  
a my animátoři už nyní přemýšlíme, kam se bude Senzamez 
ubírat v příštích letech. 
 

Ondřej Elbel   
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 .   PROŽILI JSME... 

ABNORMAL ACTIVITY 

V pátek 22. listopadu slavil hlučínský děkanát církevní silvestr, který se 
konal v Kravařích. 
Vše začalo v kostele v 18 hodin slavnostní mší svatou. Po ní se všichni 
účastníci přemístili do stodoly, kde na ně již čekal tým hlučínských animá-
torů, krásný program a tématická výzdoba. 
 
Osm soutěžních týmů označených barevnou stužkou na ruce, v čele 
s otcem z jejich farnosti, již nedočkavě čekalo před vchodem do velkole-
pého casina, ve které se stodola proměnila, a čekali na velký začátek, kdy 
se měli zapojit do úvodu programu. Po úvodním tanci, který si animátoři 
nacvičili, nastalo představování soutěžních týmů, na které již všichni čeka-
li. Tyto týmy měly za úkol soutěžit v průběhu večera v několika disciplí-
nách, které nesly názvy hříchů, např. hledali pecku v buchtě - obžerství, 
stavěli věž z kelímků – pýcha či házeli žetony do klobouku - lakomství.  
I ostatní příchozí měli o zábavu postaráno. V rámci stolů sázeli na soutěžní 
týmy, které měly různé kurzy, a měli tak možnost získat váček plný peněz 
nebo při zapojení se do jedné soutěže pro sázkaře mohli získat chutnou 
pizzu! 
 
Večer doprovázela živá kapela, která hrála především jazz a blues a s ní se 
poté vystřídal DJ, který večer doplnil o známé hity. 
Kromě toho, že si všichni mohli zakoupit skvělé pokrmy, hojně také na-
vštěvovali bar, kde se prodávaly nápoje s tajuplnými názvy, např.: Černá 
vdova nebo Klářiny pomíky. 
 
Závěrem večera nastalo vyhlášení soutěžních a sázecích týmů. První místo 
získal tým z Bohumína, druhý se umístil tým ze Staré Vsi nad Ondřejnicí  
a třetí cenu si odnesl tým z Hlučína. Poté nastala volná zábava. 
V závěrečné scénce jsme ale poukázali na to, že lepší jsou přece jen ctnos-
ti než hříchy. 
 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník. 
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Naše aktivity 

VIII. střediskový ples       11.1.2014              ZŠ Stará Ves n/O. 
Hoď se do gala, obuj si lodičky a můžeš vyrazit! Kam? Přece na 8. středis-
kový ples! Začínáme v 19:30 hod.  Těšit se můžeš na spoustu zábavy, tan-
ce, občerstvení a půlnoční překvapení. Také je možnost přespání na stře-
disku. Ozvi se na: stara.ves@razdva.cz. 

Mediální + filmový víkend  17. - 19. 1. 2014 Stará Ves n/O. 
Máš tip na dobrý film a nechceš se na něho dívat sám? Tak přijeď k nám, 
do Staré Vsi, a podíváme se na něho spolu! Víkend je určen pro všechny 
kluky a holky od 13 - 20 let. Hlas se na stara.ves@razdva.cz nebo na čísle 
731 625 718.  

Večer mladých   22. 1. 2014     biskupství Ostrava 
Novoroční Večer mladých bude patřit již tradičně „odpočinku“. Zveme vás  
na Večer plný her. Jistě si každý přijde na své...Hry budou připraveny roz-
manité. A v buffee vás bude čekat opět nějaké překvapení. Začínáme mší 
sv. v 18.00 hod. v kapli ostravského biskupství. Po mši sv. je možnost roz-
hovoru s knězem.  

Pouť důvěry do Taizé  2. – 10.2.2014  Taizé(FRA) 
Všechny mladé starší 17-ti let a mladší 30-ti let zveme na Pouť důvěry do 
Taizé ve Francii. Můžeš prožít příjemné chvíle s modlitbu spirituality bratří 
z Taizé - modlitba zpěvem a ticho jsou její dominantou. Vyrážíme v neděli 
2.2.2014 ve 14.15 hod. ze Staré Vsi. Zastavovat budeme v Ostravě,  
Olomouci a Praze. Cena za dopravu je 2 200 Kč, ubyt.+strava je 40 €  

(do 29 let včetně). 
Více informací hledejte na http://dcm.doo.cz v odkazu „Taizé“. Zde nalez-
nete také přihlášku, kterou vyplněnou zašlete na dcm@doo.cz. 

http://dcm.doo.cz/
mailto:dcm@doo.cz
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KEEP SMILING! 

Z dětských zkomolenin Vyznání víry (dodatek k Roku víry): 
„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, spořitele nebe i země…“ 
„trpěl pod Pontským pirátem..“/“trpěl pod koňským Pilátem…“ 
„vstoupil na nebesa, sedí na krabici Otce..“/“sedí pod lavicí Otce..“ 

„Jacku, kouří tvůj kůň?“ 
„Co tě to napadlo?! Samozřejmě, že ne!“ 
Tak to ti tedy asi hoří stáj... 

V pojišťovně zazvoní telefon: „Haló? Můžu si u vás telefonicky pojistit 
dům? „ 
„To prosím, mladá paní, nejde. To k vám musíme zajet.“ 
„No jo, tak se nedá nic dělat. Tak holt zavolám hasiče.“ 

Ptá se babička vnoučete: „Tak co, Fanoušku, chodíš rád do školy?“ 
„Chodím, babičko. A ze školy taky. Akorát to mezi tím mě nebaví. „ 


