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Drazí pøátelé, 
zaèínáme nejkratší adventní období, jaké mùže 
v liturgickém roce být, jenom tøi týdny. Vánoce jsou 
prakticky za rohem, a proto bychom mìli využít 
tìchto pár dnù a trochu se zastavit, nakolik se to 
jenom  v pøedvánoèním shonu dá. Hlas Jana Køtitele 
k nám zaznívá s velkou vážností: „Pøipravte cestu 
Hospodinu, vyrovnejte stezky, vyplòte doliny 
a snižte kopce…“ Co zna-
mená tento hlas volající 
z pouštì? Proè ta nalé-
havost?  Je to  jenom 
požadavek pro lidi tehdejší 
doby, anebo to má co øíct 
i èlovìku dneška? V staro-
vìkém Orientu, když mìl do 
mìsta zavítat nìjaký král, 
anebo vzácná návštìva, 
obyvatelé vyšli ven a upra-
vovali vstup do mìsta, 
opravili cestu, aby ukázali 
radost nad návštìvou a pohostinnost. Je to krásná 
paralela v duchovním smyslu, èlovìk èeká na Hosta, 
který mu pøináší dar nesmírné ceny, a to je osobní 
spása. Proto je tak dùležité pochopit, že setkání 
s Bohem lásky v podobì Dítìte z Betléma, je ne 
ohranièený moment, chvilkový zážitek, ale cesta. 
Proces, kde èlovìk postupnì dozrává a otevírá se 
radosti Evangelia, která dìlá jeho život š�astnìjším. 

Proto i tìch pár dnù adventu je možnost k tomu, 
abychom si vytvoøili dostatek prostoru pro ticho 
a pøemýšlení. Jsou to momenty milosti, když èlovìk 
v tomto období, kdy vládne tma vìtšinu dne, mùže 
právì v atmosféøe intimity a temna poznat blaho 
Svìtla, které osvìcuje každé lidské srdce. To jsou 
chvíle, kdy mocnì zaznívá ozvìna Božího hlasu ve 
svatyni srdce, kdy èlovìk pochopí, jak dál a že život 

mùže být krásný a naplnìný, 
když v nìm láska Boha 
naplní každý okamžik. 
Nenechme se strhnout 
atmosférou, která je venku, 
je to sice romantické, ale 
èlovìka to èasem omrzí 
a jakoby se už potom na nic 
netìší. Zkusme najít to 
lidské, být bližší druhému, 
najít si èas na spoleènou 
modlitbu v rodinì, tøeba i na 
spoleèné peèení medovníku, 

to vše je radost prožívaná jako Boží dar. Využijme 
také nabídek duchovních akcí, jako je duchovní 
obnova, roráty pro dìti, mše svaté, možnost 
zpovìdi… Nezapomeòme na potøebné a chudé, 
vždy� tohle je èas, kdy by nikdo nemìl cítit 
nedostatek. Pøeji vám všem požehnaný advent 
a osobnì vás vkládám do svých modliteb.

o. Marian

ADVENT JE DOBOU PØÍPRAVY NAŠICH SRDCÍ,

ABY PØIJALA KRISTA, SPASITELE, NAŠI NADÌJI.
(František)
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Budu vám vyprávìt o jednom muži. Když byl malý a musel chodit do školy, øíkával: „Až dodìlám školu a zaènu pracovat, to budu teprve š�astný.“ 
Vychodil školu, zaèal pracovat a øíkal: „Až se ožením, to budu š�astný!“ Oženil se, ale po nìkolika mìsících zjistil, že je to jednotvárné, a tak øíkal: 
„To bude pìkné, až budeme mít dìti!“ Dìti pøišly, byla to úžasná zkušenost, ale hodnì plakaly, tøeba i ve dvì ráno, a mladík doufal: „Jen a� rychle 
vyrostou!“ Dìti vyrostly, už neplakaly ve dvì v noci, ale dìlaly jednu hloupost za druhou, a to teprve zaèaly skuteèné problémy. A tak se muž zaèal 

tìšit na to, až zas bude se svou ženou sám: „To budeme mít paneèku klid.“ Teï je starý a stýská se mu po minulosti: „Bývalo tak dobøe!“

Drazí pøátelé, 
vstupujeme dnes do adventu, který je letos mimoøádnì krátký. To 

znamená, že máme málo èasu na vánoèní pøípravy, ale nemyslím 
jen na dárky a úklidy, ale pøedevším na pøípravu nového vstupu 
Spasitele do souèasného svìta, který potøebuje spásu.

Od lidí, kteøí se Bohu vzdálili, èasto slyším, že prý pøestali vìøit 
proto, že se zklamali, nebo proto, že se nenaplnilo jejich oèekávání, 
když necítili nìjaký užitek ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé 
mìli asi hodnì mylnou pøedstavu o Bohu. Udìlali si z nìj slu-
žebníèka, pomocníèka svého štìstí. Vùbec neobjevili jeho velikost a 
asi je ani nenapadlo, že nejvìtším štìstím èlovìka je stát na Boží 
stranì, být v jeho službì, objevovat jeho velikost, stavìt ho výš než 
sebe, dávat mu pøednost pøed sebou. Naopak, kdo objevil Boha, 
který podle slov Bible je Láska, ten po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi 
jsem se ptal jednoho snoubence, který mìl problém uvìøit v Boha: 
Co je pro tebe láska, produkt tvého srdce, nebo nìco, co tì 
pøesahuje a je bez hranic, ale naplòuje tvé srdce? Jasnì prohlásil, že 
láska je nekoneèná. Tak mu øíkám: právì nekoneèné lásce øíká Bible 
Bùh. Když se jí otevøeš a budeš milovat nezištnì, bude v tobì sám 
Bùh. Neuvidíš ho, ale zakusíš. Tento objev, tuto zkušenost potøebuje 
každý z nás. A není tìžké ji udìlat. Mùže to zkusit každý z vás. Staèí 
dìlat skutky lásky naprosto nezištnì. Když miluješ, Bùh, který je 
Láska, je pøímo v tobì a skrze tebe dokonce pùsobí, ty jsi jeho 
spolupracovníkem a máš podíl uzdravování svìta, na budování 
Božího království na zemi. 

Díváme-li se kolem sebe, musíme uznat, že se daøí mnoho vìcí 
jak v církvi, tak ve spoleènosti. A je dobøe se z toho umìt radovat a 
všem, kteøí se na tom podíleli, být také vdìèní. Vdìènost je velice 
užiteèná, nejen obohacuje, ale i uzdravuje mnohá napìtí a vztahy, 
ba dokonce zabraòuje mnoha chorobám. Zároveò musíme vidìt, že 
není všechno kolem nás v poøádku, když slyšíme ze všech stran, jak 
chybí lidé, jak všude chybí pracovníci, a nepøiznaným dùvodem je, 
že už dvacet let se nerodí dost dìtí. Zamìstnavatelé vymírajícího 
národa shánìjí do práce cizince, ale ostatní se pøistìhovalcù bojí. 
Umíme sice vydìlávat a budovat, ale pøestali jsme umìt milovat 
a nezištnì sloužit. Opakujeme jako mantru, že všechno nìco stojí 
a vše se musí platit. Já uznávám spravedlnost, ale vidím vážný 
problém v tom, že jsme z penìz udìlali boha, který je všemocný 
a bez nìhož nic nejde. To není køes�anský Bùh. Biblická moudrost 
øíká, že Bùh je Láska, která je naprosto nezištná.

Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníkù do Lurd. 
Tam mì zaujali jejich dobrovolníci všech vìkových skupin, nejvíce 
krásní mladí lidé sloužící nemocným. Mezi desetitisíci poutníkù bylo 
ten den až 600 vozíèkáøù, o které se starali dobrovolníci, jejichž 
aktuální poèet jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem se o nì 
zajímal, zjistil jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen 
cestu, ale i ubytování a stravu, že takto slouží každý rok aspoò jeden 
týden a k tomu navíc doprovází poutníky své diecéze nebo zemì. 
Mladí studenti si musí napøed vydìlat na brigádách, aby mìli na 
bezplatnou službu. Dospìlí si na službu nemocným berou 
dovolenou. Udivenì jsem se ptal, jaká za tím musí být výchova? 
Jeden vedoucí mi odpovìdìl: Naše církev je chudá, my dìláme pro 
církev všechno zdarma. Ale všimnìte si, že naše spoleèenství je 
plné života! A já musím potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo 
opravdu vidìt. Všiml jsem si, že Lurdy pøitahují nejen zjevením 
a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky.

Nezištná služba z lásky mùže být lékem i na nemoci našich rodin 
a celé spoleènosti. Bude-li v našem životì více pøítomen Bùh lásky, 
nebude bùh penìz kazící vztahy a šíøící korupci tak silný. Bude-li 
v rodinách dùležitìjší láska než peníze, urèitì pøibude dìtí a ty 
dostanou lepší výchovu, protože na nì budou mít rodièe více èasu. 
Budou psychicky zdravìjší a lidsky zralejší, když vyrostou v har-
monických rodinách. Pak bude mladá generace zárukou lidské 
nadìje a budeme mít i dost pracovníkù pro rùzné obory. Mám 
upøímnou radost, když slyším i od lidí nevìøících mnoho chvály na 
letošní celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde se ukázalo tolik 

krásné mládeže. Ale taková mládež by nemìla 
být výjimkou! Taková by mìla být vìtšina.

To všechno se mùže uskuteènit a situace se 
mùže zmìnit k dobrému, když se v obyèejném 
všedním životì otevøeme Bohu køes�anù, Bohu 
lásky, když odmítneme sloužit falešným bùžkùm, 
kterými se stávají peníze, majetky, požitky èi 
pohodlí a zábava, když se stanou nejvyšším 
cílem. Odpoèinek je potøebný. Ekonomika je 
nutná a spravedlnost vyžaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta 
nenahradí to, co pøináší nezištnì darovaná láska. Vánocùm øíkáme 
svátky lásky, protože pøi nich zakoušíme mimoøádnou blízkost Boha 
lásky, který se nám daruje. 

Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom dennì otevírali 
své oèi a umìli vidìt spoustu pøíležitostí ke skutkùm nezištné lásky, 
jako je odpuštìní èi upøímná pomoc i cizím lidem, ochota trpìlivì 
naslouchat, vìnovat èas, pøedpokládat dobré úmysly, èi jen 
pozdravit èlovìka, kterého nepotøebujeme, dát druhému pøednost 
ve dveøích nebo na silnièním pøechodu, ohleduplnì pustit pøed sebe 
jiné auto… Dennì máme mnoho pøíležitostí, abychom nechali 
vstupovat Boha do našeho svìta skrze skutky nezištné lásky. Boží 
pøítomnost udìlá svìt krásnìjším a Vánoce budeme pak moci 
prožívat celý rok.

Pøeji vám mnoho úspìchù v tomto snažení i hodnì radosti 
z krásných plodù vaší spolupráce na posvìcování svìta. Dìkuji 
všem, kteøí se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí víc, než obvykle. 
Kéž naše adventní horlivost pøipraví skuteènou vánoèní radost 
mnohým.

K tomu každému z vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan 

s pomocnými biskupy

Pastýøský list pro První nedìli adventní 2017
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Jeden chlapík se zeptal Jaimeho Cohena: „Co je podle tebe na lidech nejzábavnìjší?“ Cohen odpovìdìl: „To, že si neustále protiøeèí: spìchají, aby 
vyrostli, pak vzdychají po ztraceném dìtství. Obìtují zdraví pro peníze a pak utrácejí peníze, aby byli zdraví. Pøemýšlejí o budoucnosti s takovou 
netrpìlivostí, že opomíjejí pøítomný okamžik a nevychutnají si pøítomnost ani minulost. Žijí, jako by nemìli nikdy zemøít, a umírají, jako by nikdy 

nežili. Žijí, jako by nemìli nikdy zemøít, a umírají, jako by nikdy nežili.“

Tuto výzvu k osobní pøípravì na pøíchod Krista od evangelisty 
Lukáše si pøipomínáme každý advent. Ale daøí se nám to? Zvláš� 
v ruchu dnešního svìta a v pøedvánoèním shonu je tìžké zpomalit, 
ztišit se a ponoøit se do atmosféry adventu. Ale možná toto je právì 
nejvìtší výzvou pro následující týdny – odložit obvyklé starosti, 
plány nebo zájmy a soustøedit se hloubìji na Krista. Vnímat ticho 
a klid zimního období a snažit se naladit na ono oèekávání, že už 
velmi brzo se má stát nìco, co mìní celé dìjiny i budoucnost lidstva. 
Mezi nás pøichází Boží Syn jako malé bezbranné dítì.

Tìžko mùžeme zmìnit lidi kolem nás, vypnout koledy, které se na 
nás z amplionù valí, nebo zastavit stále konzumnìjší prožívání 
Vánoc. Co ale mùžeme zmìnit, je zmìnit sami sebe. Nechat pùsobit 
Boží milost a nechat se uschopnit, abychom znovu cítili Boží vedení 
a pøehodnotili ty postoje, které jsou pokøiveny a nejsou k životu.

Slavení adventu má trojí význam: 1. Pøíprava na vánoèní radost 
narození našeho Pána; 2. Vìdomí, že nás Pán èeká na konci 
našeho pozemského putování a staneme pøed jeho soudem; 
3. Vìdomí, že stále pøichází do naší každodennosti. 

Duchovní pøíprava na Vánoce by nemìla pøekrýt úžasný dar, že 
se s ním mùžeme každý den setkávat nejen v èetbì Božího slova, ve 
svátostech, ale pøedevším v druhých. Zpùsoby jeho pøicházení 
skrze druhé jsou rozmanité. Záleží na naší vnímavosti a pozornosti. 
Jsme zváni, abychom ve všednosti umìli citlivì objevovat momenty 
Pánova oslovení a jemného dotyku.

Pøíbìh o skromném ševci
   V malé vesnièce žil skromný švec. Jednoho dne dostal vzkaz: 

„Dnes tì v tvém malém krámku osobnì navštíví Ježíš Kristus.“ Švec 
uklidil svùj obchùdek a dal všechno do poøádku. Dokonce pro Ježíše 
pøipravil malé obèerstvení. Oblékl si nejlepší šaty a nadšenì 
oèekával Ježíšovu návštìvu. Bìhem dne vešla do obchodu žena 
s velmi špatnou povìstí. Švec si v duchu øekl: „Co kdyby teï vešel 
Ježíš?“ Nejprve chtìl øíct: „Promiòte, mohla byste se zastavit jindy?“ 
Ale ovládl se, byl k ženì laskavý a snažil se ji obsloužit, jak nejlépe 
umìl. Do krámku pøišli i jiní lidé: malý chlapec, chudá vdova a mnoho 
dalších. Pøi každé návštìvì cítil švec mírné napìtí, protože se bál, 
že Ježíš právì vstoupí. Navzdory tomu vùèi každému zachoval 
laskavý pøístup.

Den se chýlil ke konci a Ježíš nepøicházel. Když byl obchod ještì 
otevøený, vstoupil do nìho opilec. Témìø se už setmìlo a švec byl 
trochu zklamaný, že se Ježíš nezastavil. Tak se rozhodl nabídnout 
pohoštìní pøipravené pro Ježíše opilci.

Když nastal veèer, švec se v modlitbì obrátil k Ježíši a zeptal se: 
„Proè jsi se dnes nezastavil u mì v obchodì? Nechal jsi mì celý den 
èekat.“ A pak uslyšel hlas, který mu øíkal: „Dnes jsem se v tvém 
obchodì zastavil nìkolikrát. Byl jsem v každém èlovìku, který k tobì 
pøišel. Dìkuji ti, že jsi se mnou vždy dobøe zacházel.“ Tu noc spal 
švec klidným spánkem. 

Øíkáváme, že Ježíš je pøítomen v každém èlovìku, se kterým se 
v životì potkáme. Lehce se nám to øíká, snadno rozumem chápe, 
ale obtížnì se tato myšlenka pøijímá a žije. Není lehké pøijmout tuto 
skuteènost, není lehké chovat se ke každému èlovìku tak, jako 
bychom se chovali k Ježíši. Není snadné vidìt v každém èlovìku 
Ježíše. Není tìžké objevit Ježíše ve svìtci, nemusí být tìžké vidìt 
Ježíše v èlovìku, který se nám líbí nebo kterého milujeme. Ale 
hledat Ježíše v každém èlovìku, to je velmi tìžké. Vidìt Ježíše 
v èlovìku, který nás obírá o èas, který nás kritizuje, k tomu je nutná 
moc Ducha Svatého. Jen skrze nìho dokážeme vidìt Ježíše 
v každém. Duch Svatý nám ukazuje smìr nejen k Ježíši, ale také 
k bratrùm a sestrám. Jen mocí Ducha Svatého mùžeme Ježíše vidìt 
v každém èlovìku bez rozdílu.

Možná by staèilo zintenzivnit své bytí tady a teï. Prožívat den více 
uvìdomìle – tøeba si pomoci malým obrázkem, který mi pøipomene 
Ježíše, toho, pro koho dnes pracuji. Protože to, co právì dìlám, je to 
nejdùležitìjší a chci to udìlat, jak nejlépe umím a pro Pána, k jeho 
oslavì. Bližní, kterého mám milovat, je právì ten èlovìk, s nímž 

mluvím, se kterým jedu ve vlaku, nebo 
v autobusu nebo stojím ve frontì. Prostì 
dát všemu úmysl a pøipravit se na den 
nìkolika minutami navíc. Natáhnout budík 
o pìt minut døív mùže být pro nìkoho 
citelný sebezápor a veèer pøidat nìkolik 
minut, abych lidi dnešního dne „zabalil“ do 
zdrávasù aspoò jednoho desátku, mùže 
být pro nìkoho osvìžující novinkou. Každý malý krok, který udìlám 
vstøíc Pánu a navyknu si na nìj, se pak vrátí – tøeba už o Vánocích.

Advent je pro nás také cenným èasem radostného oèekávání. 
Každý rok máme šanci dostat se blíž k Pánu a na chvíli se ztišit,
 i když to jde v pøedvánoèním shonu nìkdy obtížnì.  Náš život se 
odehrává v neustálých nárocích, které k nám pøicházejí ze všech 
stran – z rodiny, od partnera, v zamìstnání, z církve. Stále nìco 
øešíme, stále o nìèem pøemýšlíme a snažíme se s tím množstvím 
nárokù vyrovnat. Øešíme život, ale jen velmi málo ho prožíváme. 
Tak se nám i ztišení mùže stát nárokem. Nìkdy staèí poupravit svùj 
denní režim, a pøipomenout si, že tyto adventní týdny jsou pro nás 
køes�any speciální. Jelikož každý prožíváme víru osobitým 
zpùsobem, nemyslím, že jdou vyjmenovat nìjaká pøesná 
doporuèení. Napøíklad je tìžké najít si èas na ztišení pro maminku, 
která má ètyøi nebo i šest dìtí a tìžko nachází chvíli, kdy mùže být 
o samotì, kdy po ní nikdo nic nechce a mùže mít chvíli klidu. Pak 
nezbývá než pozvat Pána do každodenní naší práce, dìlat všechno 
s ním a pro nìho.

Jak napøíklad prožívá advent jeden lesník:
   Mám rád adventní dobu – dobu oèekávání, kdy v záplavì všech 

možných zpráv vystupuje zpráva o oèekávání pøíchodu Spasitele 
jako nìco jiného, pozitivního, plného radosti. Radosti, kterou 
prožívají všichni, a� jsou vìøící nebo ne, ale pøedevším dìti, které se 
tìší na Ježíška a dárky, které jim pøinese. Je to však láska 
nejbližších, která obdarovává, a to je na adventu to nejkrásnìjší: lidé 
pøemýšlí, jak a èím by druhým udìlali radost.

Zastavit se a ztišit se je pro mì jako lesníka možné pokaždé, když 
procházím našimi lesy a uvìdomím si krásu Božího stvoøitelského 
díla na každém kroku. V adventu vnímám tyto skuteènosti 
intenzivnìji, a je-li to možné, zajdu rád do chrámu Pánì, kde se 
„ztišení“ nabízí samo. Znáte ten pocit klidu, bezpeèí a pohody, když 
èlovìk jen tak usedne do lavice a nechá se obklopit atmosférou 
kostela? Èasto odchází uklidnìný a vyrovnaný a ani neví proè.

A co pomáhá vstoupit do ticha? Pøedevším odložit zbyteèné 
starosti. A ty skuteèné, vèetnì rùzného trápení a køížù, umìt položit 
na oltáø s prosbou, aby je dobrý Bùh pøenesl k sobì a pøetavil svojí 
láskou. Vždy� Spasitel, jehož narození v adventu radostnì 
oèekáváme, pøišel na svìt jako Láska, která má jediný cíl – 
pøitáhnout všechny lidi k sobì. Umožnìme jí to tím, že i my budeme 
milovat bližní, a to nejen v adventu a dobì vánoèní.

Ticho je vzácné zboží. Nejdùležitìjší je najít si èas být o samotì 
a nechat se oslovit. V klidu nebo v pohybu, ve mìstì i v pøírodì – jak 
je komu milejší. Setkání s lidmi, které máme rádi, v kostele, kde je 
advent pøítomný nás zase naplòuje radostí a nadìjí. Protože 
adventní doba je školou nadìje. Když tma postupuje a dne ubývá, 
na adventním vìnci je každý týden o svíèku víc. Stejné je to i v na-
šich životech. Když je tma nejvìtší, svìtlo sílí.

Dobrá adventní zpráva spoèívá v tom, že Pán èeká na mì, má na 
mì èas. V jedné knize o Alžbìtì od Trojice je rada modlit se obèas 
slovy ze mše svaté: „Ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi 
svrchovaný, Pane Ježíši Kriste!“ Èlovìk je mùže vyslovovat jen 
v duchu, v davu na zastávce autobusu, pøi èekání u plotny nebo 
u semaforu, ve frontì v obchodì. Zkrátka pøi každém prostoji, 
kterých jsou za den stovky! Tato nebo podobná støelná modlitba 
dokáže uvést mé pachtìní do Boží perspektivy. Jako by v mé 
rozbouøené mysli zaznìlo Ježíšovo „utiš se“, jako by se vody 
starostí, které mì hrozily zavalit, musely Jeho mocí rozestoupit. 

Pøeji požehnaný advent. 
Ludmila D.

PØIPRAVTE CESTU PÁNU, 

VYROVNEJTE MU STEZKY!
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Když Boha napadlo, že stvoøí svìt, pøiletìlo k nìmu pìt andìlù a podle své nátury se snažili pøijít na to, co to dìlá. „Co to dìláš?“ zeptal se první. 
„Proè to dìláš?“ ptal se druhý. „Mohu ti pomoct?“ zeptal se tøetí. „Kolik to všechno bude stát?“ zajímal se ètvrtý. První byl vìdec, druhý filozof, tøetí 

altruista, ètvrtý ekonom. Pátý se jen díval a žasl. To byl mystik. 

Prožíváme adventní dobu, kdy se snažíme ztišit 
a soustøedit na setkání s tím,
který k nám každý den znovu a znovu pøichází.
My mùžeme jen pøipravit cestu.
Zjednodušit svùj život, upravit jeho rychlost.
Omezit svoje potøeby a touhy.
Pøipravit antény na pøíjem.
Odmítnout žít cizí životy z filmù, knih a žít ten vlastní.
Odmítnout drogy a nadmìrnou práci, nadmìrné 
pohodlí,
moc velké koníèky, pøehnanou módu a honbu za 
penìzi.
Ale tím si ještì nedáme, co nám schází.
Tím si ještì nedáme mír, klid a štìstí.
My mùžeme jen pøipravit cestu.
My nemùžeme štìstí naplánovat.
My nemùžeme štìstí vyrobit.
My nemùžeme štìstí odzkoušet.
My mùžeme jen pøipravit cestu.
Otevøít dveøe a èekat.
Pøipravit veèeøi a èekat.
Èíst Slovo a èekat.
A vydat se o letošních Vánocích na cestu vstøíc 
Tomu, 
který pøichází.

Požehnou dobu adventní 
Vám pøeje redakce Pastýøe.

Nikdy se nevzdávej,

ani když se hlásí únava,

ani když zakopneš,

ani když tì pálí oèi,

ani když nikdo nevidí tvou snahu,

ani když tì pokoøí zklamání,

ani když ti chyba sebere odvahu,

ani když tì zraní zrada,

ani když tì opustí úspìch,

ani když tì vydìsí nevdìk,

ani když tì obklopí neporozumìní,

ani když tì ubíjí nuda,

ani když všechno vypadá, že je k nièemu,

ani když klesáš pod tíhou høíchu.

Vzývej svého Boha, zatni pìsti, usmìj se…

a zaèni znovu.

Bruno Ferrero  

Hostina pro duši

Pane, cítím se hroznì. Sám dobøe víš, že jsem se k té 
zpovìdi chystal už tøi mìsíce. Dlouho jsem si zpytoval 
svìdomí. Hanebnosti a nemravnosti jsem co nejpeèlivìji 
„zabalil“ do pøijatelných slovních formulací. Pøinesl jsem toho 
celou hromadu. Dokonce se mi nelíbilo, že ti nestaèí, abych to 
knìzi dal „všechno najednou“ a øekl, že „všeho“ lituji. Proè je 
tøeba vytahovat každou „záležitost“ zvláš� a knìzi ji 
upøesòovat. Ale vidím, že tím zamýšlíš nìco, èemu já vùbec, 
ale vùbec nerozumím. 

Pøistoupil jsem ke zpovìdnici a šlo mi to dobøe. V jistém 
okamžiku jsem dospìl k závìru, že tu jednu záležitost 
vytahovat nebudu. Nechal jsem si tedy ten jeden svùj høích 
a zakonèil jsem zpovìï. Dostal jsem rozhøešení a pokání… 
Pane, vrátil jsem se domù a cítím se mnohem hùø než pøed 
tou zpovìdí. Pøinesl jsem si s sebou nejen zatajený høích, ale 
ještì høích stokrát vìtší a tìžší – svatokrádež. Pane, já už to 
nevydržím. Proè jsem ten høích zamlèel? Asi ze studu…Ale 
vždy� zpovìdník mì nezná a já neznám jeho. Proè bych se 
tedy mìl stydìt, a urèitì slyšel mnohem horší vìci… Pane, již 
toho lituji, snad ne z lásky k tobì, ale ze vzteku, jaký mám na 
sebe. Vrátím se a zopakuji tu zpovìï a zaènu tím høíchem 
svatokrádeže… Odpus� mi mou hloupost a tu zbabìlost. Ten 
mùj stud, to není nic jiného než zbabìlost. Smiluj se nade 
mnou, Pane. Smiluj se nade mnou.

Edward Staniek 

Modlitby marnotratných synù a dcer

ZAMLÈEL JSEM HØÍCH

Kdysi notorický alkoholik a pozdìji abstinující alkoholik. 
Jeho matka se za nìho hodnì modlila a velmi kvùli nìmu 
trpìla. A stalo se, že pøišel se svými pøáteli do hospody 
a poruèil si minerálku. Jeho pøátelé se mu zaèali smát a øíkali: 
„Ty nikdy nevydržíš bez alkoholu!“ Odešel do kostela. Pøišel 
za knìzem a øíká mu: „Já vydržím, já chci. Udìlám velké 
pøedsevzetí.“ Knìz mu odpovìdìl: „Víš co, já ti nedovolím 
udìlat velké pøedsevzetí! Neøíkej si, že nebudeš pùl roku pít! 
Ne! Øekni si, že nebudeš pít hodinu. Potom další hodinu, 
potom jeden den, potom týden, mìsíc, rok…“ Dostal se 
z alkoholu jen díky modlitbì a pokání, díky svátosti smíøení 
a svátosti eucharistie. Nebylo to však pro nìj lehké. To 
ukazuje další ilustrace z jeho života. Krátce po svém obrácení 
procházel kolem hospody. Najednou pocítil silné pokušení 
porušit svoje pøedsevzetí, že bude žít bez alkoholu. Tøikrát 
obešel hospodu a sahal do kapsy k penìzùm, které mìl u 
sebe. touha po alkoholu sílila. Nakonec už to nemohl vydržet, 
vešel dovnitø. Nevidìl tam však žádného známého. 
Obsluhující personál byl pro nìj též neznámý. I když dlouho 
èekal, nikdo se ho nezeptal, co si pøeje. Toto neoèekávané 
èekání se pro nìj stalo záchranou. Uvažoval nad svým 
pøedsevzetím abstinence, na které kvùli silnìjší touze po 
alkoholu èasto zapomínal. Rychle se rozhodl a opustil 
hospodu. Hned vyhledal nejbližší kostel a modlil se, dokud 
kostel nezavøeli. Od té doby se rozhodl, že už nikdy u sebe 
nebude nosit peníze, aby nemusel èelit podobným tìžkým 
pokušením.    

Svìdectví Matta Talbota z knihy Vyznat se sám v sobì

ABSTINUJÍCÍ ALKOHOLIK
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František jednou øekl s pláèem Ježíši: „Mám rád slunce, mám rád hvìzdy, mám rád Kláru a sestry, mám rád srdce lidí, mám rád všechno krásné. 
Pane, musíš mi odpustit, protože bych chtìl mít rád jenom tebe.“ Pán se usmál a takto mu odpovìdìl: „Mám rád slunce, mám rád hvìzdy, mám rád 

Kláru a sestry, mám rád srdce lidí, mám rád všechno krásné. Františku, nemusíš plakat, protože já mám rád pøesnì to, co ty.“

Vìtšina lidí žije úplnì stejnì, a� už je 
advent nebo není… Pro vìtšinu lidí je 
období adventu jedním z nejhektiè-
tìjších v roce. Nikdo není zvìdavý na 
další požadavky, natož moralizování. 
Musí ale pøece existovat øešení, 
abychom i v této uspìchané dobì zcela 
nerezignovali na duchovní hodnoty 
spojené s adventem i s Vánocemi 
a neminuli to podstatné…

Vìtšina z nás žije úplnì stejnì, a� je 
advent nebo není. Možná se nìkdy vzchopíme jít na ranní 
roráty, ale pro vìtšinu souèasníkù je období adventu jedním 
z nejhektiètìjších v roce. Komplikuje se nám to i tím, že jsm  
na konci kalendáøního roku, v práci dìláme uzávìrky, 
úèastníme se vánoèních veèírkù a vánoèních koncertù. 
Z období pøípravy se stalo období slavení a honìní se, 
abychom nejlépe hned po Vánocích mohli odjet na 
dovolenou. Advent se nám nìjak ztratil.

Je pøed Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je tøeba 
ještì udìlat, zaøídit. Chceme stihnout koupit nìjaké dárky, 
uklidit a nìkdo do toho ještì peèe cukroví. Nìkterým ještì 
k tomu leze na nervy, že mnohde už svítí vánoèní stromek 
a v obchodech zní koledy. My knìží se mùžeme tváøit, že jsme 
nad vìcí, ale ve skuteènosti jsme dìtmi své doby. Sice 
nekupujeme dárky a nepeèeme cukroví, ale také chceme mít 
uklizeno a hlavnì máme knìžské služby až nad hlavu. 
Z urèitého pohledu se tomu nevyhnou ani sestry v klauzu-
rovaném klášteøe. Možná jen v sobì nemají tu zvláštní touhu, 
aby už koneènì byl svátek svatého Štìpána, a tím vlastnì po 
Vánocích.

Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit 
a nepropadnout pøedvánoènímu shonu, jak máme bdít na 
modlitbách a pøipravit cestu tomu, který pøichází. Pøitom už 
nikdo není zvìdavý na jakékoli další požadavky, natož na 
moralizování. I mnozí z tìch, kdo mají upøímnou touhu 
s Pánem žít a Jemu sloužit, se cítí pøi poslechu tìch slov tak 
bídnì, jako by na nì bylo nakládáno jen další bøemeno, které 
prostì v tom množství povinností a úkolù konce roku v práci 
i doma už nejde unést. Co s tím? Jak nežít v iluzi a pøitom 
nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? Co vlastnì od 
nás v této situaci Pán oèekává?

Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít vážnì historickou 
a kulturní realitu, ve které se ocitáme, a pøestat mentorovat 
a naøíkat. Nemohu jít pøece na námìstí podøíznout vánoèní 
strom se slovy, že ještì nejsou Vánoce, nemohu ignorovat 
zvyky, které dnes patøí do pøedvánoèního období a násilnì lidi 
vracet do doby minulé. Budu-li v sobì živit vnitøní naštvanost 
a otrávenost, nikomu tím neprospìji. Musí pøece existovat 
øešení, abych i v této  uspìchané dobì zcela nerezignoval na 
duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi a neminul 
to podstatné.

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš pøi svém narození 
pøišel do reality spoleènosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji 
mìnil. Naplnil ji prostì svou pøítomností. Aèkoli se narodil 
v chlívku a v chudobì, jak to nikdo neèekal, nalezli ho prostí 
pastýøi, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna 
v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale 
nepoznali a nepøijali právì proto, že se nevešel do jejich 
pøedstav. 

e

Vìøím, že advent je dobou èekání, ale domnívám se, že je 
to On, kdo spíše èeká na nás, než my na Nìho, a že až se 
pøece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám 
blízko. Vìøím, že Ježíš stále pøichází a že se mùže narodit 
i v maštali našeho shonu, našich nákupù, veèírkù a koncertù.

A tak se modlím, abych ho objevil i uprostøed své práce 
a starostí, ve své únavì i pøi setkáních s pøáteli, a neèe-
kal, až se naplní mé pøedstavy o Vánocích a o pøípravì na 
jejich slavení.

Vojtìch Kodet: 
Ztracený advent a neèekané Vánoce

Jak nerezignovat 
na jakékoli prožívání adventu?

Nejkrásnìjší den? Dnes.

Nejvìtší pøekážka? Strach.

Nejlehèí vìc? Mýlit se.

Nejvìtší chyba? Vzdát se.

Nejvìtší koøen veškerého zla? Sobectví.

Nejlepší rozptýlení? Práce.

Nejvìtší neúspìch? Ztráta odvahy.

Nejlepší odborníci? Dìti.

Nejzákladnìjší potøeba? Komunikace.

Nejhlubší radost? Být užiteèný druhým.

Nejvìtší tajemství? Smrt.

Nejhorší vlastnost? Zlá nálada.

Nejnebezpeènìjší èlovìk? Lháø.

Nejhorší pocit? Hnìv.

Nejkrásnìjší dar? Odpuštìní.

Nejdùležitìjší instituce? Rodina.

Nejlepší cesta?  Ta, která je správná.

Nejpøíjemnìjší zážitek? Vnitøní pokoj.

Nejvlídnìjší pøijetí? S úsmìvem.

Nejlepší lék? Optimismus.

Nejvìtší uspokojení? Splnìná povinnost.

Nejspolehlivìjší zdroj síly? Víra.

Nejpotøebnìjší lidé? Knìží?

Nejkrásnìjší vìc na svìtì? Láska.

zdroj: internet 

Nejkrásnìjší den 

podle 

Matky Terezy
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Vìøící si lámali hlavu, kam jejich rabín v pøedveèer každé soboty mizí. Mìli za to, že se tajnì setkává s Všemohoucím, a tak se dohodli, že ho bude 
jeden z nich sledovat. A co ten èlovìk nevidìl: rabín se pøevlékal za rolníka a chodil pomáhat jedné chromé ženì. Vždycky jí doma uklidil a 

nachystal jídlo na sobotu. Když se špion vrátil, vìøící se ptali: „Tak co, kam šel rabín? Vystoupil na nebesa?“ „Ne,“ odpovìdìl ten èlovìk, „byl ještì 
mnohem výš.“

Na poèátku bylo KOLO…
Zvyk používání adventního vìnce je starý pøibližnì 150 let. 

První adventní vìnec mìl podobu døevìného kola od vozu. 
Jeho dìjiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev 
obyvatel Hamburku pøedminulého století, pøesnìji do – 
záchranného ústavu pro opuštìné dìti, který se nazýval „Na 
drsném rohu“. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrè na 
zapadlém okraji mìsta. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich 
Wichern, mladý pedagog a pozdìji zakladatel „Vnitøní misie“, 
který v Göttingenu a v Berlínì studoval teologii.

V roce 1839 poprvé povìsil tento knìz pøed Vánocemi od 
stropu døevìný kruh se svícemi. Celkem po obvodu bylo 23 
svící, 4 velké a 19 malých – èervených, na každý den do 
Štìdrého dne. Dennì bìhem krátké pobožnosti, nejprve v 
polední pøestávce a pozdìji za svítání, byla zapálena jedna 
svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto 
útulku jedlovými vìtvièkami, stejnì tak byl zdoben i vìnec. 
Tento pøedvánoèní zvyk se šíøil velmi rychle. Poprvé mìli 
adventní vìnec v kostele v Cáchách, mìl však pouze ètyøi 
svíce.

Pozdìji se adventní vìnec objevil v protestantském 
prostøedí na severu zemì, potom v sousedních zemích. 

V našem století se objevuje tento zvyk v jižní – katolické èásti 
Nìmecka. Pomocí emigrantù se dostal adventní vìnec až do 
Severní a Jižní Ameriky.

Kruhová podoba vìnce symbolizuje ustaviènou cestu 
slunce a zároveò i vìènost. Krátké dny v prosinci pøed 
„drsnými“ nocemi jsou nejtmavšími v roce. Pøibývající svìtla 
na adventním vìnci ohlašují blízké narození Krista. Tradièní 
barva adventního vìnce je však èervená a zelená. Èervená 
upomíná krev Kristovu prolitou za spásu svìta, zelená je 
barva nadìje. Obì barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba 
se používají také jablíèka, od èasu ráje jsou to plody života – 
kulaté jako vìnec sám a dobré jako Boží pøízeò.

zdroj: www.pastorace.cz

Pro mnohé lidi pøedstavuje adventní vìnec jen dekorativní 
pøedmìt, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá 
pro nì žádný další hlubší význam. Požehnání adventního 
vìnce má vyzdvihnout právì tento jeho význam pro celou 
rodinu. Adventním vìncem vyjadøujeme nadìji, že se náš 
život vydaøí a že to, co se bìhem uplynulého roku pokazilo, se 
znovu zacelí a zahojí. Ve ètyøech svících, které postupnì 
každou adventní nedìli zapalujeme, má do všech oblastí 
našeho života zazáøit svìtlo Vtìlení.

Je-li adventní vìnec požehnán, už to není jen krásná 
pøedvánoèní výzdoba – spíše rodinì pøipomíná, že do jejich 
domu pøichází sám Bùh a že všechno rozporuplné v každém 
jednotlivci a ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. 
Zelené snítky adventního vìnce nám mají pøipomínat 
nepomíjející život, který nám Bùh daroval vtìlením svého 
Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Svìtlo 
adventního vìnce záøí v temnotách, které se nìkdy rozpínají i 
v naší duši, a zahøívá naše vyprahlá srdce.

Modlitba požehnání:

Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého 
požehnání.
Prosím tì, požehnej tento adventní vìnec a celou adventní 
dobu,
A� se znovu zacelí a zahojí vše, co se bìhem uplynulého roku 
pokazilo.

Prosím tì, požehnej také mnì i všem lidem, kteøí mi leží na 
srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.

Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce stala 

požehnáním pro druhé.

Požehnej všechny lidi, kteøí se necítí milováni. 
Pošli jim své požehnání v podobì lásky.
Sešli své požehnání v podobì nadìje všem zoufajícím 

a zoufalým, sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako svìtlo tìm, v jejichž srdcích se zatemnìlo.

Požehnej tìm, kteøí jsou nemocní a trpí sebou samými,
aby dokázali naèerpat novou nadìji.
Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, 

co pomíjí, a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteøí ještì zatím žijí v èasné skuteènosti.

Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni 

druhým.
Naplòuj svým požehnáním celý svìt, abychom i my dokázali
vnímat tvùj svìt jako jedno velké požehnání.

Naplòuj svým požehnáním všechny mé blízké.
Dej, a� dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbì, v setkáních, v rozhovorech, pøi práci
a vùbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým 
dobrotivý a milosrdný Bùh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. 

www.pastorace.cz 
(autor Alselm Grün)

Historie adventního vìnce

Požehnání adventního vìnce
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Jedna holèièka umírala na nemoc, z níž se o nìjakou dobu døíve uzdravil její osmiletý bratøíèek. Doktor øekl dítìti: „Život tvé sestøièky mùže 
zachránit jenom transfúze tvé krve. Souhlasíš s tím, že jí dáš krev?“ Chlapec mìl oèi rozšíøené strachem. Chvíli váhal a pak souhlasil: „Dobøe, pane 
doktore, udìlám to.“ Asi hodinu po transfúzi se  chlapec bojácnì zeptal: „Pane doktore, kdy umøu?“ Teprve v tu chvíli lékaø pochopil, proè se chlapec 

tak bál – myslel si, že když daruje své sestøe krev, dá jí tím vlastní život. A pøesto øekl ano!

Byl jednou jeden starý poustevník. Žil sám, ale stále si stìžoval na cesty, kterými ho 

vede Bùh. Jednou v noci mìl sen. Zdálo se mu, že do jeho domu pøišel Boží posel 

a øíká: „Pojï se mnou!“ Poustevník vstal a šel.

Pøišli do jednoho domu, a byli velmi pøátelsky 

pøijati. Pán domu se jim hned s radostí pochlubil: 

„Dnes mám velký svátek. Mùj dlouholetý nepøítel 

se se mnou smíøil a na znamení pøátelství mi 

poslal tento zlatý kalich.“ Když se druhý den 

chystali k odchodu, poustevník si všiml, že Boží 

posel tajnì balí zlatý kalich do svého batohu. 

Poustevníka to popudilo, ale døíve, než staèil 

protestovat, posel ho okøikl: „Tiše! Takové jsou 

cesty Boží!“
Zanedlouho pøišli do jiného domu. Domácí pán 

byl velký lakomec. Nadával na nevítané hosty 

a urážel je.  „Musíme jít dál,“ øekl posel a ještì 

pøed odchodem dal domácímu zlatý kalich. 

Poustevník se chtìl ozvat. „Tiše! Takové jsou 

cesty Boží!“ zase ho pøedešel jeho spoleèník.
Veèer pøišli k chudému muži, který stále 

naøíkal, že se mu v žádné práci nedaøí a že ho 

stále pronásleduje neštìstí. „Bùh ti pomùže,“ 

utìšoval ho Boží posel. Když však odcházeli, 

podpálil mu dùm nad hlavou. „Tak už dost,“ 

rozohnil se poustevník. Dostal však zase tu 

samou odpovìï: „Takové jsou cesty Boží!“ 
Tøetí den pøišli k jednomu èlovìku, který byl 

velmi nesnášenlivý. Nesnášel nikoho kromì 

svého malého syna. Toho miloval nade všechno. 

Když se druhý den ráno s hosty louèil, øíká: 

„Nemohu vás vyprovodit, ale pùjde s vámi mùj 

syn. Mùže jít až k lávce, kterou se dostanete pøes 

potok. Dávejte mi na nìho pozor!“ „Bùh ho 

ochrání,“ øekl posel. A když pøicházeli k lávce, 

shodil chlapce do rozvodnìného potoka. „Ty 

ïáble,“ rozkøikl se poustevník, „to pøece nejsou 

Boží cesty!“ 
Vtom se posel promìnil v andìla, který byl plný 

nebeského svìtla. „Tak poslyš!“ øekl. „Ten kalich 

byl otrávený. Dobrému muži jsem zachránil život, 

ale chamtivý lakomec se z nìho upije až k smrti. 

Chudák, kterému shoøel dùm, najde pod jeho 

troskami poklad. Ten mu pomùže, aby se dostal 

navždy z bídy. A ještì je tu sobec, kterému jsem 

hodil do vody chlapce. Ten muž byl velký høíšník. 

Ze svého syna by vychoval vraha. Ztráta chlapce 

ho teï pøivede k obrácení. Vidíš, ukázal jsem ti 

nìco z Boží moudrosti a spravedlnosti. Mìj v úctì 

jeho skryté cesty.“

Katechetický vìstník è.4 – 2000/2001

Boží cesty
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… A  NÌCO PRO ROZVESELENÍ …
Opilý cizinec jede v taxíku do hotelu. Taxikáø se 

podívá do zpìtného zrcátka a povídá: „Ještì se 
nesvlékejte, ještì nejsme ve vašem hotelu, máme tam 
ještì dost daleko.“ „Tak to jste mìl øíct døív,“ blekotá opilec. 
„Pøed chvílí jsem si dal boty pøed dveøe.“

Dva podnikatelé se baví o najímání zamìstnancù. 
„Já jsem cukráø. Když nìkoho najmu, tak ho nechám, a� 
sní sladkého, kolik chce. Po týdnu už mu to tak leze krkem, 
že si nevezme, ani kdyby ho nutili.“ „No, u mì je to 
složitìjší, já jsem bankéø.“

„Jestli hned nesníš ten výborný puding, co jsem ti 
uvaøila, dám ho tomu velkému psu, co vìènì obíhá kolem 
našeho domu!“ „Jen mu ho dej, mami, a uvidíš, jak rychle 
pøestane obíhat!“ 

Vyprávìl námoøník pøátelùm o svých dobrodružstvích 
v Jižní Americe: „Co vám mám povídat? Bylo to strašné! 
Indiáni vpravo, Indiáni vlevo, Indiáni všude kolem nás… 
Kam se èlovìk podíval, všude Indiáni na lodích. Pøirazili 
k naší Margaretì a už se houfem drali na palubu…“ 
„Hrome! Co jste dìlali?“ „Už bylo pozdì. Nedalo se nic 
dìlat a tak jsme od nich museli koupit pár výšivek, nìjaké 
koberce, nìkolik vyøezávaných nožù a masek.“

Øíká paní uèitelka: „Venku krásnì snìží, co 
kdybychom zaèali s koulováním?“ „Ano, ano,“ volají 
všichni žáci. „Dobrá… K tabuli pùjde Nováková.“

Potkají se dva podnikatelé. „S èím obchoduješ?“ 
„Obchoduji s holuby, je to fakt kšeft! Ráno je prodám 
a veèer je mám zase zpátky. A tak to jde poøád dokola.“

K Novákùm vlezl v noci oknem zlodìj. Na chvíli se 
zastavil u okna, aby se rozkoukal, když tu uslyší hlas pana 
Nováka: „Co tady chcete potmì najít, když já tu nic 
poøádného nevidím ani za svìtla?“ 

Nezbedùv humor 4

  

Jednoho dne pozval Aram na obìd do svého stanu žebráka. Zatímco odøíkávali dìkovnou modlitbu, zaèal ten muž klít a prohlašovat, že nesnáší Boží 
jméno. Aram se nesmírnì pohoršil a toho muže vyhnal. Když se toho veèera modlil, uslyšel Boží hlas. Øekl mu: „Tenhle muž mi protiøeèí a proklíná 

mne už padesát let, a pøesto jsem mu dal každý den najíst. A ty to nevydržíš ani na jedno jídlo?“ 

My Èeši, spolu s dalšími Slovany, prý máme jednu 
zvláštnost. Když nám nìkdo položí otázku „Jak se 
máš?“, uslyší vìtšinou vyhýbavou odpovìï. Jako 
bychom se báli pøiznat, že se máme dobøe, ve strachu, 
aby nám druzí nezávidìli.  

Stejnì se bojíme pøiznat, když se máme zle, protože 
to by si o nás ti druzí zase mohli myslet, že jsme 
neschopni. A tak je na tuto otázku možné slyšet rùzné 
odpovìdi: „Ále, ujde to…“ „Dìkuji za optání“ „Být to ještì 
o trochu lepší, nedalo by se to ani vydržet…“ 

Pøitom se nemáme zle. O radost se vìtšinou 
pøipravujeme tím, jak se díváme na svùj život. Když 
jsem se probudil po jedné z prvních túr na Lysou horu
 a bolely mì nohy, nejdøív jsem brblal. Ale pak jsem si 
uvìdomil, že mì nohy bolí po túøe, a ne po úraze nebo 
kvùli nemoci. Pøemýšlel jsem o tom, kolik na svìtì žije 
lidí, kteøí by byli rádi, kdyby je bolely nohy. Jenže je bolet 
nemohou, protože už je nemají. 

Tento pøístup k životu nazýváme „pozitivním 
myšlením“. Pøíkladem nám mùže být apoštol Pavel, 
který z øímského vìzení, kde èekal na popravu, 
povzbuzoval své pøátele na svobodì slovy: „Ale radujte 
se!“

Pavel je pøíkladem optimisty. Mohl by naøíkat na 
nepøízeò osudu, na zlé lidi, mohl by vymýšlet rùzné 
teorie spiknutí, ale on radìji napíše: „Radujte se 
v Pánu vždycky, znovu øíkám, radujte se!“ (Fl 4, 4)

Dnes, kdybych zrovna nemìl angínu a nebral 
antibiotika, byl bych touto dobou na horách. Místo toho 
sedím doma u poèítaèe a dívám se na fotky, které jsem 
v poslední dobì poøídil. Jedna z nich mì zaujala. Na 
místì, kde jsem se cestou na vrchol Lysé hory zastavil, 
je stín. Ale pøede mnou je modré nebe, sluníèko, které 
ozaøuje nejen nádhernou pøírodu, ale i mou další cestu. 
Ten obrázek vyjadøuje i mé dnešní pocity. Teï mi zrovna 
není nejlíp, ale vìøím, že zítra už to bude lepší a za pár 
dnù budu zase fit.

Mùj kamarád s oblibou øíkával: „Raduj se. Ještì není 
tak zle, aby nemohlo být ještì hùø!“ Je na tom kus 
pravdy. Pokud si umím pøedstavit, že by mohlo být ještì 
hùø, mám dùvod k radosti.

Vlastimil Fürst  
Cesta pøátelství/Cesta radosti

Ahoj! Jak se máš? – Ále…
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Do kanceláøe neèekanì vpadnul šéf a dùkladnì seøval vedoucího oddìlení. Vedoucí oddìlení vyhuboval podøízeného. Podøízený se uklonil, ale když 
pøišel domù, ulevil si tím, že vynadal manželce. Manželka si to vynahradila na dceøi, která si neuklidila pokoj. Dcera kopla do psa a ten zaèal 

rozhnìvanì pronásledovat koèku. Pøíbìh skonèil masakrem myší.

    Základní umìlecká škola Slavièín ve spolupráci 
s Øímskokatolickou farností a Mìstem Slavièín

Vás Srdeènì zve
na

ADVENTNÍ  KONCERT
             

žákù a uèitelù Základní umìlecké školy Slavièín.
 Jako host vystoupí Pìvecký sbor CANTARE, z.s.

Koncert se koná v nedìli 17. 12. 2017 
v kostele sv. Vojtìcha ve Slavièínì v 18. 00 hodin.

                                                                 
Vstupné dobrovolné

V letošním roce se skauti opìt ujmou rozvozu 
Betlémského svìtla po Slavièínì a jeho okolí. 

Budeme hrát a zpívat koledy. 
Pøijïte se naladit na vánoèní atmosféru J 

Betlémské svìtlo si mùžete samozøejmì jako vždy 
vyzvednout v chrámu sv. Vojtìcha ve Slavièínì, 

a nebo si pro nìj mùžete pøijít 
v sobotu 23. 12. na tato místa:

Slavièín – Orlovna od 14:00 do 16:00

Lipová – Kaple sv. Václava od 14:00 do 14:30
Nevšová – Kaple Panny Marie od 14:45 do 15:15
Petrùvka – Obecní úøad od 15:25 do 15:55
Rudimov – Roubená zvonice od 16:10 do 16:40

Slavièín Hrádek – Obecní dùm od 14:00 do 14:30
Divnice – Kaple Panny Marie od 14:35 do 15:05
Bohuslavice nad Vláøí – Kaple Panny Marie 
od 15:15 do 15:45
Rokytnice – Obecní úøad od 15:55 do 16:25
Kochavec – Kaple sv. Cyrila a Metodìje 
od 16:40 do 17:10

Betlémské svìtlo

POZOR!

V prosinci bude mládežnická mše svatá, 
mše také pro biømovance,

v sobotu 30. prosince 2017 v 17 hodin
a po ní v 18 hodin budou vánoèní 

chvály!!!

Pøijïte s vánoèní radostí v srdci chválit 
našeho Pána!!!

V adventu se toho dìje celkem hodnì. Je potøeba vymyslet 
a obstarat vánoèní dárky, napéct cukroví a pøipravit výzdobu. Na 
Ježíše v tom shonu zbývá jen málo èasu, a to pøesto, že Vánoce 
jsou oslavou jeho narození. Bylo by milé, kdybychom si 
v adventu našli na Ježíše co nejvíc èasu. 

Proto srdeènì zveme zvláštì dìti a jejich rodièe na 
sobotní rorátní mše svaté, které se uskuteèní tyto adventní 
soboty: 9. 12.; 16.12. a 23.12. 2017. Zaèátky této ranní mše 
jsou vždy v 7 hod. Po ní budou pro dìti pøipraveny krátké 
ranní chvály a pak jsou dìti i s doprovodem zvány na faru ke 
spoleèné snídani.

A pozor!
 Dìti, nezapomeòte si s sebou vzít nìjakou lampièku, 

lampionek nebo svícínek, do kterého se dá napø. èajová 
svíèka. 

POZVÁNKA NA RORÁTY

Zveme všechny dìti a jejich rodièe na páteèní

DÌTSKÉ MŠE SVATÉ,
které zaèínají vždy v 18 hodin 

v kostele sv. Vojtìcha ve Slavièínì.
Mše se konají pravidelnì každý pátek!

Kromì prvního pátku v mìsíci.

Každou nedìli je mše sv. v 11 hodin
urèena pøedevším rodinám s dìtmi!!!
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ROZPIS SLUŽEB ŽEN, KTERÉ SE OBÌTAVÌ STARAJÍ 
O ÚKLID NAŠEHO KOSTELA

PASTÝØ, zpravodaj farní rodiny sv. Vojtìcha ve Slavièínì. Slouží pro vnitøní potøebu farnosti. Øídí redakèní rada. Náklad 500 výtiskù. Pøíspìvky pøijímají Jana 
Adámková, tel.: 608 746 325 nebo 731 646 734 a Magdalena Durïáková, tel.: 739 524 374. Mùžete je také vložit do oznaèené pokladnièky v pøedsíni kostela, 
která je k tomuto úèelu urèena. Nepodepsané pøíspìvky se nepøijímají. Všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelùm upøímné Pán Bùh zapla�. Náklady 
na 1 výtisk èiní pøibližnì 12,- Kè. Srdeènì dìkujeme za vaše finanèní pøíspìvky. Další øádné èíslo vyjde 25.12.2017 na Slavnost Narození Pánì. Uzávìrka 
bude v nedìli 10.12.2017. Ozn. Redakce nezodpovídá za obsahy jednotlivých pøíspìvkù. Provádí pouze jazykové a stylistické korektury. V èláncích jsou 
otištìny necenzurované názory, postøehy a zkušenosti našich dopisovatelù a ètenáøù!

NE        3.12.    1. nedìle adventní – cyklus B

ST         6.12.   sv. Mikuláš

PÁ       8.12.    Slavnost Panny Marie poèaté

                bez poskvrny prvotního høíchu 

NE      10.12.    2. nedìle adventní

ST      13.12.    sv. Lucie

ÈT      14.12.    sv. Jan od Køíže

NE     17.12.     3. nedìle adventní

NE     24.12.     4. nedìle adventní 

                         Štìdrý den

PO     25.12. Slavnost Narození Pánì 

 RÁDI  VÁM  POSLOUŽÍME  UDÌLENÍM  SVÁTOSTÍ 
– nejvìtšího daru, který Kristus svìøil své církvi.

ÚØEDNÍ HODINY NA FAØE  

TELEFONICKÝ KONTAKT:

Protože však je k tomu tøeba dobrá pøíprava, ohlaste se nám:
Køest dìtí buï hned po narození nebo alespoò 1 mìsíc pøed køtem.
(Køty jsou zpravidla 3.nedìli v mìsíci pøi mši svaté v 11 hodin)
Pøíprava na køest dospìlých trvá zhruba 1 rok.
(Køest obvykle v sobotní Velikonoèní vigilii.)
Zamýšlený církevní sòatek nejménì 3 mìsíce pøedem.
Svátost nemocných udìlujeme po individuální domluvì.
Možnost svátosti smíøení je vždy pùl hodiny pøed každou mší svatou.

                              
Støeda          ---------                   15.00 – 16.00
Pátek         8.30 – 9.30              15.00 – 16.00
Pokud je P. Marian pøítomen na faøe, pøijme potøebné rád i mimo úøední 
hodiny!!!

Fara (úøad) :                                     739 245 911
Mons.P. Marian Dej (soukromé):     731 919 369          
 E-mail: faslavicin@ado.cz
Web: www.faslavicin.cz
Farní knihovna (na faøe):  
každou druhou (sudou) støedu    9.00 - 11.00  a 13.30 - 16.30 hod.

POZOR NA ZMÌNY!!!

Pozor zmìna!
Pozor zmìna!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI 
SV. VOJTÌCHA VE SLAVIÈÍNÌ
NE   7.15 hodin  

   9.15 hodin  
 11.00 hodin
PO, ST, PÁ 18.00 hodin
SO   7.00 hodin

Texty v rámeècích ve spodní èásti stran 2 – 9 jsou pøevzaty z knihy 
Bruna  Ferrera Hostina pro duši..

KØTY

POHØBY

15.10. Anna Lazareva
Alex Patrik Gabriš
Adam Vanìk
Sofia Budiaèová
Šimon Matušek
Ivo Jiøí Matušek
Elen Alena Marková

19.11. David Antonín Málek
Matyáš Kupèík
Barbora Šimoníková
Jan Janeèek
Tomáš Pavlas
Adam Žilkay

13.10. Jana Vítková, 1946, Slavièín
26.10. Anna Chmelová, 1934, Rudimov
27.10. Hedvika Sedláèková, 1932, Kyjov
4.11. Stanislav Šuráò, 1930, Slavièín
8.11. Marie Macková 1930, Slavièín
18.11. Marie Zemánková, 1938, Slavièín

2.12.  8.12. Nevšová
9.12. - 15.12. Lipová
16.12. - 22.12. Habancová, Èížová, Janeèková, Orsáková, 

Šuráòová
23.12. - 29.12. Divnice
30.12. - 5.1. Rokytnice
6.1. - 12.1. Kašparová, Buriánková, Brhelová, Raková, 

Koseèková, Rašková
13.1. - 19.1. Obadalová, Durïáková, Borová L., Tománková M., 

Kuželová L., Kuželová 

-

Hledáme nadšené dobrovolníky, kteøí by se chtìli zapojit 
do pøípravy a realizace lednové

jako vedoucí skupinek

Tøíkrálové sbírky 2018

Sbírka bude probíhat v termínu 6.1.2018
Požadavky na vedoucí skupinek
: musí být starší 15 let
: bezúhonnost
: platný obèanský prùkaz

Kontakt: Charita Slavièín, 
Magda Zùbková  Tel.: 571 112 201    mob.: 734 435 242

Hlásit se mùžete do 13.12.2017

Farnost Slavièín ve spolupráci s Charitou Slavièín 
zve na 

pod vedením  
P. Bohumíra Vitáska – prezidenta Arcidiecézní charity 

Olomouc, misionáøe milosrdenství

Kdy: v sobotu 9. prosince 2017

Kde: v kostele sv. Vojtìcha Slavièín 

V kolik hodin: 13.00 h – zahájení
15.00 h – pøíležitost ke svátosti smíøení
17.00 h – mše svatá

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ 

OBNOVU 

motto: „Žízním“
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