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Milí přátelé, 

 

otevřenost je vlastnost, se kterou 

každý bojujeme. Není jednoduché 

vyjít s každým člověkem. Otevřít 

dveře domu či kostela dokořán, aby 

mohl vejít každý člověk. Otevřít 

srdce svého života, aby Duch svatý 

působil naplno. 

Církev, co by Matka, vždy od nepa-

měti má na srdci otevřenost pro 

všechny. Každý člověk bez rozdílů 

je Bohem chtěný. Soudit nám nepat-

ří. Dělat rozdíly: on je takový a ma-

kový, také ne. Impulsy správného 

směru, dle Písma svatého, je přístup 

k chudým, sirotkům a vdovám. 

Papež František nám nemálo připo-

míná: že chce církev chudou a milo-

srdnou. Neznamená to, že všechno 

prodáme a budeme žít na ulici. Po-

stoj chudé církve znamená, že doká-

žeme společně a každý sám reago-

vat na potřebu druhých lidí. Všímá-

me si, kdo co potřebuje. Komuniku-

jeme s každým a pozveme ke Kristu 

každého. 

 

Není to lehké být otevřený. Říci 

druhým o Kristu. Poslání křesťana 

v síle biřmování je hlásat Krista. 

Vydávat svědectví. Nově před námi 

stojí tento krok. Změnit svým živo-

tem pohled na církev. Mediální ob-

raz nám říká: restituce, sexuální 

delikty, památky apod. … 

To otevřenost církve není. Otevřená 

církev umí přijmout člověka. Kdo je 

chudý, tomu pomoci. Kdo potřebuje 

poradit, umí naslouchat. Kdo nemá 

kabát, dát mu apod. 

Přemýšlejte, jaký je váš přístup 

k otevřenosti služby v církvi? Co 

dělám pro to, aby sousedé více po-

znali, co se děje v kostele a na faře? 

Jak druhých svědčím, o tom co jsem 

zažil v Taizé, či jak zvu na setkání 

do Opavy a Oder? 

Na mnohé otázky dostanete odpo-

věď při modlitbě, na spolču od Du-

cha svatého, skrze bratra, či sestru. 

Stačí být pouze otevřený a uvidíš 

věci, skutky, které jsi doposud neza-

žil. 

 

Na DSM tě zvu na víkend Tajemství 

vztahů. Je to takový mini škola part-

nerství. Chceme se zamyslet nad 

vztahy, které člověk prožívá. 

V závěru měsíce se přijeď ztišit na 

Postní noční bdění do Hradce nad 

Moravicí. 

Zároveň ti přeji, ať vstup do doby 

přípravy – doby postní – je reálný  

a praktický. Víra bez skutků je mrt-

vá. 

 

Pán ti žehnej na cestě víry. Matka 

Boží ať tě chrání.  

 

Žehná a o modlitbu prosí...  

 

o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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BŘEZEN 2014 
 

01.03.2014 1. čteni: Jak 5,13-20 Žalm: Žl 141 Evangelium: Mk 10,13-16  
02.03.2014  1. čteni: Iz 49,14-15 Žalm: Žl 62(61) 2. čteni: 1Kor 4,1-5  
  Evangelium: Mt 6,24-34  
03.03.2014 1. čteni: 1Pt 1,3-9 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mk 10,17-27  
04.03.2014 1. čteni: 1Pt 1,10-16 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mk 10,28-31  
05.03.2014 1. čteni: Jl 2,12-18 Žalm: Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17  
  2. čteni: 2Kor 5,20-6,2 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18  
06.03.2014 1. čteni: Dt 30,15-20 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 9,22-25  
07.03.2014 1. čteni: Iz 58,1-9a Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 9,14-15  
08.03.2014 1. čteni: Iz 58,9b-14 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 5,27-32  
09.03.2014 1. čteni: Gn 2,7-9;3,1-7 Žalm: Žl 51(50) 2. čteni: Řím 5,12-19  
  Evangelium: Mt 4,1-11  
10.03.2014 1. čteni: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 25,31-46  
11.03.2014 1. čteni: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,7-15  
12.03.2014 1. čteni: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 11,29-32  
13.03.2014 1. čteni: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh  Žalm: Žl 138 Evangelium: Mt 7,7-12  
14.03.2014 1. čteni: Ez 18,21-28 Žalm: Žl 130 Evangelium: Mt 5,20-26  
15.03.2014 1. čteni: Dt 26,16-19 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,43-48  
16.03.2014 1. čteni: Gn 12,1-4a Žalm: Žl 33(32) 2. čteni: 2Tim 1,8b-10  
  Evangelium: Mt 17,1-9  
17.03.2014 1. čteni: Dan 9,4b-10 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 6,36-38  
18.03.2014  1. čteni: Iz 1,10.16-20 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 23,1-12  
19.03.2014  1. čteni: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16  Žalm: Žl 89(88)  
  2. čteni: Řím 4,13.16-18.22 Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a  
20.03.2014 1. čteni: Jer 17,5-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 16,19-31  
21.03.2014  1. čteni: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 Žalm: Žl 105  
  Evangelium: Mt 21,33-43.45-46  
22.03.2014  1. čteni: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Žl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32   
23.03.2014  1. čteni: Ex 17,3-7 Žalm: Žl 95(94) 2. čteni: Řím 5,1-2.5-8  
  Evangelium: Jan 4,5-42  
24.03.2014 1. čteni: 2Kral 5,1-15a Žalm: Žl 42 Evangelium: Lk 4,24-30   
25.03.2014  1. čteni: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 40(39) 2. čteni: Žid 10,4-10  
  Evangelium: Lk 1,26-38  
26.03.2014  1. čteni: Dt 4,1.5-9 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 5,17-19  
27.03.2014 1. čteni: Jer 7,23-28 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 11,14-23  
28.03.2014  1. čteni: Oz 14,2-10 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34  
29.03.2014 1. čteni: Oz 6,1-6 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 18,9-14  
30.03.2014 1. čteni: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Žalm: Žl 23(22) 2. čteni: Ef 5,8-14 
  Evangelium: Jan 9,1-41  
31.03.2014  1. čteni: Iz 65,17-21 Žalm: Žl 30 Evangelium: Jan 4,43-54  

www.katolik.cz    
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PROŽILI JSME ... 

FILMOVÝ (A MEDIÁLNÍ) VÍKEND 

 
Již v pátek večer se děcka nadšeně sjížděly na diecézní středisko, které 

mělo připraveno novinku: Filmový večer. Aby se během víkendu mohly 

sdílet a přitom o sobě již něco věděly, páteční seznamovačka na sebe ne-

nechala dlouho čekat. Již ten večer se pouštěl první film ve společenství 

lidí z různých koutů diecéze. Víkendem účastníky provázely také scénky, 

které nemají chybu. Sobota se nesla v duchu filmů, her a také společných 

nezapomenutelných chvil strávených u kytary, bubnů či jiného hudebního 

nástroje, nad čajem a nějakou tou buchtou a v neposlední řadě v duchu 

Božího vedení, které nás shromáždilo zde na tomto skvělém víkendu. 

Strávili jsme pěkné chvíle v kapli při ranní modlitbě i před svatostánkem  

v kostele.   
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 Věřím, že se náš Pán dotkl každé ovečky, která zavítala na středisko,  

a mohla si v srdci odnést jedinečnost zážitků tohoto víkendu. 

kuchařka Verča
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PROŽILI JSME ... 

ANIMÁTOŘI I. - DUCHOVNÍ OBNOVA 

Toho studené-

ho pátečního 

večera jsme 

všichni nedo-

čkavě, možná 

taky trochu se 

strachem co se 

bude dít, dora-

zili do Frýdlantu 

na naši první 

duchovní obno-

vu. Mottem na-

ší víkendové 

obnovy bylo: 

''cesta na horu'' 

a tak jsme se na 

tu horu společně s otcem Alešem, který měl pro nás  připra-

vené katecheze, vydali.  
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  Od pátečního večera se dodržovalo silentium, což nám podle 

mě velmi prospělo. Osobně jsem si uvědomil, na jaké životní 

cestě se zrovna nacházím a co ode mě Bůh chce. Více než 

úžasný zážitek prožít takový víkend v tichosti a v modlitbách. 

Na sobotu jsme měli naplánovaný růženec v terénu, kde jsme 

u každého zastavení našli aforismus týkající se vztahu k Bohu, 

Písmu apod. Opět jsem cítil, jak na mě skrze každý úryvek 

zvlášť promlouvá Bůh. No prostě nepopsatelný zážitek. Bylo 

úžasně a myslím, že každý účastník si z této obnovy odnesl 

něco pro něj specifického...  

Na konec chci dodat, že takovou duchovní obnovu doporučuji 

opravdu každému!!! 

animátor Kryštof 
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PROŽILI JSME... 

POUŤ DŮVĚRY DO TAIZÉ 

Neděle, 2. února, Stará Ves nad Ondřejnicí 
Autobus je již přistaven a téměř čtyřicet poutníků včetně tří 
kněží je připraveno vyrazit na pouť do francouzské vesničky 
Taizé. Tato malebná středověká vesnice je významná nejen 
tím, že se nachází ve světoznámé vinařské oblasti Burgund-
sko, ale především protože zde již od roku 1940 působí ko-
munita bratří založená bratrem Rogerem. Komunitu dnes 
tvoří bezmála šedesát mužů ve věku mezi dvaceti a devade-
sáti lety. Bratři spolu žijí jako rodina, společně pracují, modlí 
se, zpívají. A proto zde přicházejí lidé z různých států, aby skr-
ze modlitbu, zpěv, ticho, rozjímání našli společenství s Bohem 
a objevili smysl svého života. 
Po cestě, která celkem rychle ubíhala, jsme další den dorazili 
do Taizé. Ujal se nás místní dobrovolník, který nám řekl zá-
kladní informace o pobytu v Taizé. Poté jsme byli ubytování. 
Každý den celého týdne probíhal podobně. Ráno, v poledne  

a večer jsme se setkávali v Chrámu smíření na společné mod-

litby. Dopoledne jsme s jedním z bratří, letos to byl bratr Be-

noit, rozebírali úryvky z Bible, které jsme poté rozebírali ve 

skupinkách. Někteří v českých, jiní ve smíšených, aby si pro-

cvičili angličtinu Jazyk určitě není to nejdůležitější, co po-

třebujete, takže se jeho neznalostí rozhodně nenechte odra-

dit.  Odpoledne se nám nabízely aktivity typu nácvik zpěvu, 

semináře, úklid, povídání s kamarády, procházky po okolí či 

do města.  
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Jestli se ptáte, zda jsme měli v Taizé mše svaté, tak ano, měli 
jsme  A to každé ráno, před ranní modlitbou. Mše svatá 
byla sloužena v kryptě a byla v různých jazycích. Dvakrát se 
nám poštěstilo a měli jsme ji i v češtině.   
Jedno odpoledne jsme měli setkání s bratrem Wojtkem 
z Polska, který umí česky. Sice říká, že česky neumí, ale umí. 
 Všichni jsme mu rozuměli.  Bratr Wojtek nám pustil vi-
deo ze setkání Taizé v Praze, které se konalo v roce 1990. 
Protože, jak jistě víte, letos se toto setkání koná opět!!! Kon-
krétně 29. 12. – 2. 1. 2015. Zapište si toto datum do svých 
diářů a určitě přijeďte na toto setkání! Nebudete litovat! Taky 
jsme bratrovi mohli položit jakékoli otázky, na které nám od-
pověděl. Také jsme měli setkání s bratrem Aloisem, který je 
hlavním představeným komunity. A je moc milý   

Týden utekl strašně rychle a my jsme museli krásnou vesnič-
ku Taizé opustit. Nabití novými silami, odpočatí a duchovně 
posílení jsme se vydali na cestu zpět do ČR. Do Staré Vsi jsme 
dorazili v pondělí 10. února v dopoledních hodinách. 
Co napsat na závěr? Snad jen…pouť do Taizé je nejen výzvou 

pro každého 
z nás, ale hlav-
ně osobním 
s p o j e n í m 
s Bohem.  
A proto se do 
Taizé nebojte 
vyrazit!!! Třeba 
se příští rok 
potkáme.   

 

účastník poutě 
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 .   CO NÁS ČEKÁ??? 
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Naše aktivity 

Tajemství vztahu      28.2. - 2.3. 2014       Stará Ves n/O. 
Vztah. Pro někoho krásné slovo, pro někoho hrozba. Ovšem i toto slovo  
v sobě zahrnuje něco krásného a výjimečného. Pokud vztah nemáš, neva-
dí. I Tebe mezi sebe přivítáme.  Začínáme jako obvykle páteční večeří  
a končíme nedělním obědem.  

Večer mladých  19. 3. 2014           biskupství Ostrava 
Březnový Večer mladých se koná na svátek sv. Josefa, a to 19. 3. Začíná-
me v 18 hod. mší svatou v kapli biskupství. Poté následuje v sále program. 
Tentokrát na téma: Proč 40? Přednášet bude o. Darek Sputo. Těšit se 
můžeš také na nějaké překvapení našeho buffee. 

Postní noční bdění   21. 3. 2014  Hradec nad Moravicí 
Zveme Tě na Postní noční bdění, které se koná 21. března v děkanátu 
Opava. Konkrétně v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. Začí-
náme v 17 hod. Těšit se můžeš na mši svatou, katechezi, společenství, 
svědectví, skupinky, kamarády, na něco malého k snědku,… A proto vem  
s sebou kamaráda a přijďte mezi nás!  

Animátoři I./4  28. - 30.3.2014  Stará Ves n/O. 

Čtvrtý víkend čeká na budoucí animátory prvního ročníku kurzu. Dozví se 
opět spoustu důležitých a potřebných informací pro práci s mládeží. Začí-
ná se páteční večeří a končí nedělním obědem. 

Diecézní setkání mládeže   5. 4. 2014  Opava 
Všechny mladé zveme na  odpolední diecézní setkání mládeže s o. bisku-
pem. Setkání začíná ve 14 hod. katechezí rozdělenou podle věku a koná 
se ve třech kostelích v Opavě.  Čeká nás také koncert varhanní duchovní 
hudby a vše vyvrcholí mší svatou s otcem biskupem v 16 hod. v konka-
tedrále Nanebevzetí Panny Marie.  

http://dcm.doo.cz/plakaty/2014/postni_nocni_bdeni_hradec_2014.pdf
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KEEP SMILING! 

Psychiatr se ptá alkoholika: "Co pijete?" 
"Ale pane doktore, já nejsem vybíravý. Nalijte klidně, co máte!"  

Zkušený právník prohraje spor s obžalovaným z loupeže. 
Jeho klient se k němu otočí a říká: 
"A co teď?" 
"Vy teď půjdete do vězení, a já na oběd."  

Taxikář veze domů dvě postarší nóbl dámy z nějakého večírku. Dámy si 
povídají v taxíku:  
"Viděla jste toho mladíka v zeleném saku, jak jedl dezert vidličkou na salá-
ty?" 
"No a viděla jste ten nemožný pár, když on šel do dveří první?" 
"A tu nemožnou blondýnu, co pila k rybě červený víno?" 
Taxikář je chvíli poslouchá a pak pronese:  
"Dámy, a nevadí Vám, že k Vám sedím zády?"  


