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Milí přátelé, 

 

po čas postní nám mat-

ka církev klade na srd-

ce: něčeho si zříci, více 

se modlit a nebát se 

projevit almužnu. Proč 

je to důležité? Ve zdra-

vém těle, zdravý duch. 

Pokání není degradace, 

ale tréning vůle. Dar 

lásky ze srdce nás sílí 

stále obdarovávat. 

Papež František v listu 

k postní době rozjímá o chudobě, 

jako o daru, který vede k bohatství. 

Sv. Pavel v 2 Kor 8,9 říká: „Stal se 

chudým, abychom zbohatli z jeho 

chudoby“. Ježíš ukazuje každému 

z nás, že mu není lhostejná žádná 

lidská nouze. I mně nemůže být 

jedno, zda můj kamarád prožívá 

těžkosti. Chudoba má různé tváře. 

Jsou lidé závislí na alkoholu, sexu, 

počítači. Jsou lidé, co nemají co jíst, 

dobré bydlení. Lidé, kteří mají těžké 

vztahy. 

Není důvod vše hodnotit. Smyslem, 

postního kráčení, alespoň u mě, je 

být lepším člověkem. Dobře žít tam, 

kde jsem. Jako „Říďa“ na DSM. 

Být člověkem, který umí povzbudit, 

naslouchat. Člověkem, který často 

čerpá sílu u Krista, jeho slova, ve 

společenství církve. 

Možná jsi už kapituloval na postní 

kráčení.  Neboj, začni znova. Bůh 

žehná dobrému i zlému. Dává vy-

cházet slunci nad každým dnem. To 

je ono. Každý den žít přítomnost 

s Bohem  

a druhými. Každý den prožívat pří-

tomný okamžik svého života. Ne-

mám rád lidi, kteří se pořád za ně-

čím honí a už říkají, že budou velké 

prázdniny. 

Prožívejme čas postní zdravě. Tak, 

jak nám dává možnost Boží milost. 

 

Zvu tě na diecézko do Opavy. Pozvi 

své kamarády. Obnovme víru a sílu 

žít dle Božího slova. Mot-

to:„Blahoslavení chudí v duchu, 

nebo jejich je nebeské království“ 

 

To je výzva!? Poperme se s ní spo-

lečně.  

K tomu, ať nám Pán žehná.  

 

o. Kamil 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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DUBEN 2014 

 
01.04.2014 1. čteni: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16  
02.04.2014  1. čteni: Iz 49,8-15 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 5,17-30  
03.04.2014 1. čteni: Ex 32,7-14 Žalm: Žl 106 Evangelium: Jan 5,31-47  
04.04.2014 1. čteni: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30  
05.04.2014 1. čteni: Jer 11,18-20 Žalm: Žl 7 Evangelium: Jan 7,40-53  
06.04.2014 1. čteni: Ez 37,12-14 Žalm: Žl 130(129) 2. čteni: Řím 8,8-11  
  Evangelium: Jan 11,1-45  
07.04.2014 1. čteni: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Žalm: Žl 23  
  Evangelium: Jan 8,1-11  
08.04.2014 1. čteni: Nm 21,4b-9 Žalm: Žl 102 Evangelium: Jan 8,21-30  
09.04.2014 1. čteni: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42  
10.04.2014 1. čteni: Gn 17,3-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Jan 8,51-59  
11.04.2014 1. čteni: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Jan 10,31-42   
12.04.2014 1. čteni: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56  
13.04.2014 1. čteni: Iz 50,4-7 Žalm: Žl 22(21) 2. čteni: Flp 2,6-11  
  Evangelium: Mt 26,14-27,66  
14.04.2014 1. čteni: Iz 42,1-7 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 12,1-11  
15.04.2014 1. čteni: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38  
16.04.2014 1. čteni: Iz 50,4-9a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 26,14-25  
17.04.2014 1. čteni: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Žl 116(115) 2. čteni: 1Kor 11,23-26 
  Evangelium: Jan 13,1-15  
18.04.2014  1. čteni: Iz 52,13-53,12 Žalm: Žl 31(30) 2. čteni: Žd 4,14-16;5,7-9  
  Evangelium: Jan 18,1-19,42  
19.04.2014  Bílá sobota  
20.04.2014 1. čteni: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: Kol 3,1-4  
  Evangelium: Jan 20,1-9  
21.04.2014  1. čteni: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 28,8-15  
22.04.2014  1. čteni: Sk 2,36-41 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 20,11-18  
23.04.2014  1. čteni: Sk 3,1-10 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 24,13-35  
24.04.2014 1. čteni: Sk 3,11-26 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 24,35-48  
25.04.2014  1. čteni: Sk 4,1-12 Žalm: Žl 118 Evangelium: Jan 21,1-14   
26.04.2014  1. čteni: Sk 4,13-21 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mk 16,9-15  
27.04.2014 1. čteni: Sk 2,42-47 Žalm: Žl 118(117) 2. čteni: 1Pt 1,3-9  
  Evangelium: Jan 20,19-31  
28.04.2014  1. čteni: Sk 4,23-31 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 3,1-8  
29.04.2014 1. čteni: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,25-30  
30.04.2014 1. čteni: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21   
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PROŽILI JSME ... 

TAJEMSTVÍ VZTAHU 

 
Program byl velice bohatý, a tak bych chtěla alespoň ve stručnosti něco 

napsat. Na začátku jsme se seznámili, během víkendu jsme si zahráli i pár 

her, poslechli jsme si katecheze na témata: vztah mezi přáteli, vztah mezi 

mužem a ženou, a katechezi na téma Bůh a já. Navštívili nás manželé Li-

gotští a sestra Margareta z Kravař. Popovídali jsme si i ve skupinkách  

a v sobotu odpoledne jsme měli rande s Bohem. Součástí byly i mše svaté 

a různé druhy modlitby. 

Tento víkend se mi moc líbil, jsem ráda, že jsem mohla poznat skvělé lidi, 

a myslím, že jen tak nezapomenu na první noc ve vagónu.  

Renča 
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PROŽILI JSME ... 

OpaCUP - Volejbalový turnaj 

 V sobotu 22. 2. probíhal v Hradci nad Moravicí v opavském děkanátu 

1. ročník volejbalového turnaje o putovní pohár OPACUP. Turnaje se zú-

častnilo 8 mládežnických týmů rozličného věku i náboženského názoru, 

které byly ihned po registraci svých hráčů rozděleny do 2 skupin. 

 „Zlatý“ tým dané skupiny si zahrál proti „stříbrnému“ týmu skupiny 

druhé, a tak tomu bylo i naopak. Vítězové obou zápasů se pak utkali o 

první místo a poražení se „poprali“ alespoň o umístění na pomyslné 

„bedně“. 

 Týmy na prvních třech místech byly odměněny diplomy a sladkými 

cenami. Stejně tak si odnesl domů diplom i tým domácích „Šumných kra-

vatek“, který vyhrál soutěž o nejoriginálnější dres, jež byla vyhlášena ještě  
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  před začátkem celého turnaje. 

Po vyhlášení výsledků ještě vítězný tým, který byl z větší části nevěřící, 

sehrál exhibiční utkání proti elitnímu výběru kněží a organizátorů 

z děkanátu. 

 To byla taková krásná tečka na závěr celého sportovního dne, ve kte-

rém nechybělo ani dobré jídlo a duchovní povzbuzení „našich“ kněží. 

 

K-A-V (účastnice turnaje) 
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PROŽILI JSME... 

PLES V KOPŘIVNICI 

V pátek 28. února se uskutečnil děkanátní ples v Katolickém 

domě v Kopřivnici, kterého se zúčastnilo více než 250 li-

dí.  Ples uspořádala mládež novojičínského děkanátu, o hud-

bu se postaraly kapely DH Šmelařinka a PHS.    

 Akce začala v 19:30 modlitbou. Poté už na účastníky čekalo 

nejen tančení a zábava. K dispozici byl také bar a výborná 

česká kuchyně. Muži mohli zakoupit růži a obohatit s ní své 

kamarádky, přítelkyně nebo manželky.  



duben 2014 

http://dcm.doo.cz  9 

O večerní překvapení se postaral otec Jan Slavík, kdy se svými 

kolegy nacvičil a zatančil tanec Zorba.     

A co to ten tanec Zorba je? Je to řecký tanec, původem z Ma-

lé Asie. V Řecku je znám pod názvem Syrkati/Chassapikos. 

Tento tanec se proslavil filmem Řek Zorba. 

Okolo půlnoci přišla na řadu velmi bohatá tombola. Hlavní 

cenou byl kříž s modlitbou animátorů.  

 Účastníci odcházeli s úsměvem na tváři a pro nás organizáto-

ry to bylo znamení dobře odvedené práce.  

  

Kača Glogarová  
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 .   CO NÁS ČEKÁ??? 
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Naše aktivity 

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.  

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!  

Velikonoce na středisku  17. - 20.4.2014 Stará Ves n/O. 
Už jsi někdy trávil svátky Velké Noci v partě fajn mladých lidí? Přijeď do 
Staré Vsi a prožijeme je spolu! Začínáme na Zelený čtvrtek a končíme ne-
dělí Zmrtvýchvstání Páně.  

Večer mladých   16. 4. 2014   biskupství 
Dubnový Večer mladých se koná 16. dubna. Začínáme v 18 hod. mší sva-
tou, kterou bude sloužit P. Mgr. Jakub Dominik Štefík, kaplan v Ostravě-
Zábřehu a kaplan pro mládež děkanátu Ostrava. Poté bude v sále násle-
dovat program. Po mši svaté je možnost svátosti smíření či duchovního 
rozhovoru s knězem. Těšit se můžeš také na nějaké překvapení našeho 
buffee.  

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

„Halóóó..Bratislavské vodárne?“ 
„Ano..Co si želáte?“ 
„Z mojho vodovodu tečie voda!?!?!?“ 
„No...a čo ste očakávali?“ 
„No, podla účtu aspoň Heineken!!!“ 

Tři staří pánové byli na vědecké konferenci ubytováni v sedmdesátém 
patře mrakodrapu. Po celém dni stráveném na přednáškách sympózia je 
zdrtila zpráva, že v jejich hotelu nejezdí výtahy.  
První povídá: "Pánové, co se dá dělat... Musíme pěšky a aby nám to lépe 
utíkalo, navrhuji, abychom cestou zaměřili pozornost na něco příjemné-
ho. Tak třeba já bych mohl začít vyprávět vtipy, ty začneš v pětadvacátém 
patře třeba zpívat a ty v padesátém vyprávět smutné příběhy."  
Vyrazili a první povídal vtipy.  
Cesta příjemně ubíhala a když v padesátém patře druhý dozpíval, třetí se 
nadechl a říká: "Začnu se svým nejsmutnějším příběhem. Nechal jsem v 
autě klíč od pokoje."  


