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Milí mladí přátelé, 
 
Duch svatý vane všemi směry. Nevíme, 
kdy a jak zapůsobí v našich životech. Čas 
svatodušní, období letnic, není pouze 
nedělní slavnost. Žijeme v době působe-
ní Ducha svatého. On všemu dává směr, 
vše oživuje a naplňuje. 
Sami mladí často nemáte rádi staré  
a suchopárné věci. K mládí patří svěžest 
poznávat a zakoušet nové věci. Jednou 
z vlastností Ducha Božího je: vše tvořím 
nové. Novost může být také od zlého. 
Nabízí nové věci, nové způsoby nezříze-
né zábavy, či nové drogy. Ano, chvíle 
novosti a zážitku zakusíte, ale trvalou 
radost vám to nepřinese. 
Před pár dny jsem navštívil rodný dům. 
Jdu se pomodlit breviář ke kříži 
v přírodě a něco stále slyšíš v uších. 
Zaposlouchám se a nedaleko Vítkova, 
asi 35 km vzdušnou čarou, Technopárty. 
Až u nás bylo slyšet hluk. Pro osm tisíc 
mladých zážitek, půlka zhulených, určitý 
styl zábavy. Mnoho různých směrů  
a trendů dnes máte k prožitku. Zůstává 
otázkou, zda jde o trvalou radost,  
o trvalý prožitek? 
Duch svatý nám do života přináší ra-
dost, pokoj, naplnění naší duše věčnou 
blažeností. On přetváří naše ega na 
postoj daru. Člověk je docela dobrý 
sobec. Ne málo věcí chce pouze pro 
sebe. Duch svatý nás učí vycházet, dá-
vat sebe, svůj život do služby. Sloužit 
znamená zakoušet při svědectví o Ježíši, 
že Bůh není bohem mrtvých, ale Bohem 
živých. 
Při hlásání nestačí pouze slova, ale svě-
dectví života vedené Duchem svatým. 
Papež Pavel VI. učil: „Ani nejživější svě-

dectví není účinné bez jasného a jedno-
značného přiznání se k Ježíši Kristu.“ 
Současný papež František nás vybízí, 
abychom Duchu svatému neodporovali. 
On nás pobízí, církev chce vést kupředu, 
ale nám se nechce a často odporujeme. 
Člověk si raději vybírá jistotu a pohodlí, 
než život z Ducha svatého. Jít vpřed je 
obtížnější. Pohodlí je hezčí. 
Modleme se za sebe navzájem. Prosme 
Ducha Božího, aby vedl naše spolča. 
Prosme za dobré duchovní pastýře, za 
kaplany pro mládež, další dobré animá-
tory, aby mladší děcka nezakusila pocit 
nudy, lenosti či prázdnoty. Kde je láska, 
kde je Duch svatý, tam je vynalézavost, 
tam je novost. Obnovme společně naše 
farnosti, naší diecézi v síle Ducha svaté-
ho! 
 
Zprávy z DSM: 
Budeme mít poprvé Noc kostelů, stavte 
se.  
Chov ovcí – 1 černá, 1 – hnědá, 2 – bílé 
+ bonus černý kozlík – Matěj.  
První víkend v červnu patří poutí na 
kolech. Místa jsou, přihlas se, nebudeš 
litovat. Končí nám animoši dvojky, mod-
leme se za jejich poslání ve službě. Mla-
dí animátoři připraví tábory a pomoc 
pohraničí. Už na prázdniny tě zvu: stav 
se na brigádu, či duchovní oddych, na 
Lisk-Plesk. 
 
Požehnaný měsíc červen, který je zasvě-
cen Božskému srdci Páně. Ať sám Pán 
nás učí a proměňuje naše srdce. Ježíši, 
srdce pokorného, přetvoř moje srdce 
podle srdce svého.  

Žehná  
o. Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ČERVEN 2013 
 

01.06.2013 1. čteni: Sir 51,17-28 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mk 11,27-33   
02.06.2013  1. čteni: 1Kral 8,41-43 Žalm: Žl 117(116) 2. čteni: Gal 1,1-2.6-10  
  Evangelium: Lk 7,1-10  
03.06.2013 1. čteni: Tob 1,3;2,1a-8 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mk 12,1-12   
04.06.2013 1. čteni: Tob 2,9-14 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mk 12,13-17  
05.06.2013 1. čteni: Tob 3,1-11a.16-17a Žalm: Žl 25 Evangelium: Mk 12,18-27   
06.06.2013 1. čteni: Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a Žalm: Žl 128  
  Evangelium: Mk 12,28b-34  
07.06.2013 1. čteni: Ez 34,11-16 Žalm: Žl 23(22) 2. čteni: Řim 5,5-11  
  Evangelium: Lk 15,3-7   
08.06.2013 1. čteni: Iz 61,9-11 Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 2. čteni: Řim 5,5-11 
  Evangelium: Lk 2,41-51  
09.06.2013 1. čteni: 1Kral 17,17-24 Žalm: Žl 30(29) 2. čteni: Gal 1,11-19  
  Evangelium: Lk 7,11-17  
10.06.2013 1. čteni: 2Kor 1,1-7 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 5,1-12  
11.06.2013 1. čteni: Sk 11,21b-26;13,1-3 Žalm: Žl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6  
  Evangelium: Mt 10,7-13 
12.06.2013 1. čteni: 2Kor 3,4-11 Žalm: Žl 99 Evangelium: Mt 5,17-19  
13.06.2013 1. čteni: 2Kor 3,15-4,1.3-6 Žalm: Žl 85 Evangelium: Mt 5,20-26                                   
14.06.2013 1. čteni: 2Kor 4,7-15 Žalm: Žl 116B Evangelium: Mt 5,27-32   
15.06.2013 1. čteni: 2Kor 5,14-21 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 5,33-37  
16.06.2013 1. čteni: 2Sam 12,7-10.13 Žalm: Žl 32(31) 2. čteni: Gal 2,16.19-21 
  Evangelium: Lk 7,36-8,3   
17.06.2013 1. čteni: 2Kor 6,1-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Mt 5,38-42  
18.06.2013  1. čteni: 2Kor 8,1-9 Žalm: Žl 146 Evangelium: Mt 5,43-48  
19.06.2013  1. čteni: 2Kor 9,6-11 Žalm: Žl 112 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18  
20.06.2013 1. čteni: 2Kor 11,1-11 Žalm: Žl 111 Evangelium: Mt 6,7-15   
21.06.2013  1. čteni: 2Kor 11,18.21b-30 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,19-23  
22.06.2013  1. čteni: 2Kor 12,1-10 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,24-34  
23.06.2013  1. čteni: Zach 12,10-11 Žalm: Žl 63 (62) 2. čteni: Gal 3,26-29 
  Evangelium: Lk 9,18-24  
24.06.2013 1. čteni: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 139 2. čteni: Sk 13,22-26 Evangelium: Lk 1,57- 
  66.80  
25.06.2013  1. čteni: Gn 13,2.5-18 Žalm: Žl 15 Evangelium: Mt 7,6.12-14    
26.06.2013  1. čteni: Gn 15,1-12.17-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mt 7,15-20  
27.06.2013 1. čteni: Gn 16,1-12.15-16 Žalm: Žl 106 Evangelium: Mt 7,21-29  
28.06.2013  1. čteni: Gn 17,1.5.9-10.15-22 Žalm: Žl 128 Evangelium: Mt 8,1-4  
29.06.2013  1. čteni: Sk 12,1-11 Žalm: Žl 34(33) 2. čteni: 2Tim 4,6-8.17-18 
  Evangelium: Mt 16,13-19  
30.06.2013  1. čteni: 1Kral 19,16b.19-21 Žalm: Žl 16(15) 2. čteni: Gal 5,1.13-18 
  Evangelium: Lk 9,51-62  
          www.katolik.cz  

Liturgický kalendář 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=6&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=6&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=6&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=6&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=6&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=6&r=2013
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=6&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=6&r=2013
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 PROŽILI JSME... 

DUCHOVNÍ OBNOVA KARVINSKÉHO DĚKANÁTU 

Den se nám se dnem sešel a v kalendářích se nám objevilo datum  

26. dubna, což pro nás znamenalo odjet na Orlí hnízdo a nechat se du-

chovně obnovit :-) 

V podvečer jsme se všichni sjeli na chatu a začali výbornou večeří. Poté 

následovala úvodní katecheze, kterou vedl o. Vít Zatloukal. Jeho slova nás 

velice zaujala a dala nám hodně přemýšlení na nadcházející noc, kterou 

také provázelo silencium.  

V sobotu ráno nás po modlitbě a výborné snídani provázel náročný pro-

gram. Během dopoledne nás čekala další katecheze a poté „Zážitek“, kte-

rý nás všechny zaujal tím, že jsme se měli pro přání druhých obětovat 

běháním a všichni jsme se poctivě zapotili :-D Odpoledne bylo opět plně 

nabité. Další katecheze, nějaká ta prácička v lese a mše svatá. Před spa-

ním jsme se pobavili čtením na dobrou noc, které pro nás vybral a četl náš 

duchovní vedoucí. S velkým ohlasem se setkala možnost celonoční adora-

ce, při níž jsme si mohli zabrat každý nějaký čas v kapli s Pánem jen pro 

sebe. Pro mnohé to byl silný zážitek.  

V neděli, po mši svaté, jsme se naobědvali, vše uklidili a jeli domů.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat o. Vítkovi, který nás duchovně vedl po 

dobu tohoto víkendu a našemu kaplanovi o. Karlovi, který pro nás vše 

zařídil a postaral se o nás.     

Dominik a Maruška 
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PROŽILI JSME... 

VÍKEND PRO CETILETÉ (formou fotek) 
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PROŽILI JSME... 

ANIMÁTOŘI II. 

Náš poslední animátorský víkend se nesl v duchu závislostí, tedy lépe ře-

čeno úcty k životu.  

Již při příjezdu na středisko jsme potkávali různé pochybné osobnosti 

z řad narkomanů, sebevraha či gamblera. Nejednou se nám přihodilo, že 

jsme byli okradeni o papuče nebo mobil. Situaci naštěstí rychle srovnal 

soudce, který nám animátorům dočasně svěřil péči o nesvéprávné týmáky 

a středisko. Taky proto se rozšířil seznam našich činností o přípravu roz-

cviček, ranních modliteb nebo hlídání večerek.  

Hned v sobotu jsme měli možnost poznat vzácnou návštěvu až z Polska. 

Dva vyléčení narkomani nás přijeli navštívit a podělit se s námi o jejich 

životní příběh. 

Z polštiny nám 

p ř e k l á d a l a 

Lucka a Sob si 

neodpustil své 

s l o v e n s k é 

vsuvky :-) 

 

Po obědě jsme dostali za úkol vyběhat po úřadech povolení pro stavbu 

léčebny závislých.  Boj s byrokracií byl úmorný, ale naštěstí se nám poved-

lo všechny (nesmyslné) úlohy splnit a povolení vyřídit.  
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Vrcholem náročné soboty byly animátorské scénky napříč pohádkovým 

spektrem. Herecké výkony všech zúčastněných byly natolik oslnivé, že 

jsme se potom 

museli kouknout 

ještě na film třinec-

kých biřmovanců. 

Po skvělé sobotě 

však přišly první 

zmínky o našich 

závěrečných zkouškách. Týmáci nás o všem důkladně informovali a my 

jsme se plni obav rozjeli do svých domovů připravovat se na naší animá-

torskou maturitu. 

dvojčata :-) 
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LOUČÍME SE... 

Janča Vavrečková strávila v kanceláři na 
biskupství, na pozici, účetní Animy Iuventu-
tis krásných 19 měsíců. Co všechno jí tento 
rok a půl přinesl a na co bude ráda vzpomí-

nat, se dočtete níže :-) 
 
 

1) Jančo, opustila jsi kancelář na bis-
kupství. Co Tě k tomuto rozhodnutí 
vedlo? 

Jelikož se mé vysokoškolské studium chýlí 
kvapem ke konci a za několik málo dní (doufejme úspěšně) odstátnicuji, 
začala jsem se zabývat otázkou, co bych chtěla dělat po vysoké škole. Do 
dalšího studia mě to již netáhlo. V Animě jsem si vyzkoušela praxi a vědě-
la jsem, že bych u toho moc ráda zůstala. Začala jsem se tedy intenzivně 
poohlížet po možném pracovním místě v oboru. S novou prací na plný 
úvazek však vznikla také nutnost ukončit své působení v Animě. Proto 
jsem práci účetní AI předala své šikovné nástupkyni Adélce.  
 
2) Pracovala jsi jako účetní Animy. Co Ti tato práce přinesla nebo nao-
pak vzala? 
Práce v Animě mi dala praxi k nezaplacení. V ekonomickém oboru je  
v současnosti vysoká konkurence a ne vždy stačí k uplatnění „jen“ vysoko-
školský titul. To ale není vše. S nástupem do Animy jsem se dostala do 
velmi milého a přátelského prostředí, které tvoří lidé na biskupství, DCM  
i DSM. Při práci jsem navíc byla v kontaktu s mladými a poznala tak další 
moc fajn lidi napříč celou diecézí.   
 
3) Na co budeš ráda vzpomínat? 
Během toho roku a půl, co jsem jako účetní v Animě pracovala, se událo 
mnohé. Většina okamžiků byla pozitivních. Naučila jsem se novým doved-
nostem a získala neocenitelné zkušenosti. Přišly však i obtížné chvíle, kdy 
si účetnictví Animy přišli zkontrolovat hned z několika institucí. V těchto 
chvílích jsem byla vděčná (a stále jsem:)) za pomoc své předchůdkyni Alči,  
která byla mým poradcem na telefonu a hlavně svému tehdejšímu pra-
covnímu kolegovi Péťovi-Kefovi, který mi vždy ochotně poradil a pomohl, 
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když bylo potřeba. Na všechny chvíle strávené v kanclíku Animy i na Stře-
disku ve Staré Vsi budu vzpomínat  moc ráda.   
 
4) Co Ti bude chybět? 
Možná mi bude chybět pružná pracovní doba:) Nejspíš také společné po-
lední modlitby Anděl Páně v kapli na biskupství a určitě ta krásná malba  
v kanceláři Animy a DCM:) 
Ale především všichni ti lidé, se kterými jsem měla možnost se poznat  
a mohla s nimi spolupracovat. Vám všem přeji k vaší práci pro mladé do-
statek sil a inspirace k novým nápadům a spoustu nadšení z toho, co dělá-
te:) 
 
 

Děkuji za rozhovor :) 
 

 

 

 

 

Jančo, moc děkujeme za pořádný kus práce, který jsi v Animě odvedla! 

Přejeme Ti spoustu úspěchů v osobním i v pracovním životě!!! 

tým DSM a DCM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V příštím čísle Vagónku Vám bude představena nová účetní Animy.  
Těšte se! 
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 .   
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Naše aktivity 

Cyklopouť po diecézi 31.5.-2.6.2013  diecéze O-O 
Chceš poznat krásy Beskyd ze sedla svého bicyklu? Přijeď 31. 5. 2013  
v 15:00 na DSM do Staré Vsi n./O., protože právě odtud a tehdy vyjíždíme 
prozkoumávat okolí Beskyd, jež jsou cílem letošní cyklopoutě po diecézi. 
Plánujeme ujet nějakých 180 km ve třech dnech. Seřiď své okolo, připrav 
si helmu a vyjeď s námi na Tour de Beskydy! Doprovodné vozidlo zajiště-
no. Přihlásit se můžeš mailem: stara.ves@razdva.cz nebo tel: 558 669 413 
nebo 731 625 718 do 24. května 2013. 

Večer mladých  19.6.2013  Biskupství Ostrava 
Na červnovém Večeru mladých se můžete těšit na sestru Vincentu, která 
nám popovídá o povolání. Začínáme klasicky mší svatou v 18 hod. v kapli 
biskupství, která bude živě vysílána televizí Noe. Hlavním celebrantem 
bude P. Mgr. Aleš Písařovic, který je farním vikářem v Kravařích a kapla-
nem pro mládež děkanátu Hlučín. Po přednášce čeká návštěvníky za pěk-
ného počasí opékání párků! 

Animátoři II/5  7.-9.6.2013   Stará Ves n/O. 
Závěrečné víkendové setkání čeká Animátory „dvojky“. Na tomto víkendu 
absolvují účastníci závěrečné zkoušky a budou vysláni do svých farností 
pomáhat svým kněžím. Začátek je klasicky v pátek v 19h., konec pak  
v neděli po poledni.  

Animátoři IA/6  14.-15.6.2013  Stará Ves n/O. 
Své poslední setkání mají v polovině června  animátoři „jedničky“. Na pro-
gramu je příprava letní tábora a pomoci pohraničí. Setkání začíná, jako 
vždy, ve Staré Vsi páteční večeří v 19 hod. a končit bude v neděli poled-
ním obědem.  
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KEEP SMILING! 

Farář se ptá na hodině náboženství dětí: "Kdo chce jít do nebe?"  
Hlásí se všichni kromě Pepíčka Kalianků."Proč ty do nebe nechceš?"  
"Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!"   

Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici, před se-
bou modlitební knihu a vedle ní umělý chrup.  
„Asi Vás ruší při modlitbě,“ ptá se se zájmem. 
„Ale kde, ten chrup patří mému Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on by 
mi mezitím snědl doma bábovku.“ 

V hodině náboženství vypráví katechetka o povolání učedníků.  
"Petr byl prostý rybář, když ho však Ježíš zavolal, zanechal svého povolání 
a stal se... - "Policistou!", vykřikl Jiříček.  
"Policistou?", diví se katechetka, "jak jsi na to přišel?"  
"No, Ježíš mu přece řekl: Od této chvíli budeš chytat lidi."   

Alkohol je náš úhlavní nepřítel, ale nemáme však milovat své nepřátele 
jako své bližní? 


