Pro děti
Advent je doba očekávání. Připravujeme se nejen na Jeţíšovo
narození o Vánocích, ale i na jeho druhý příchod na konci světy.
Sv. Pavel nám dává v jednom ze svých listů jednoduchou, ale
zaručenu radu, jak se na obojí příchod Pána připravit. Dozvíš se ji
z tajenky, kdyţ budeš postupovat podle čísel od 1 do 26 a do
kaţdého okénka doplníš vţdy první písmeno daného obrázku.

Tajenka _________________________________________________
Podle www.deti.vira.cz –alko-

Občasník farnosti Nezamyslice
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Jiskřivá slovíčka - voňavé svíce,
potěší človíčka stejně jak dar

Josef a Marie kloní se k němu
krásné je sledovat Jitřenky zář

v kolébce uložen slabounce dýše
pro svět se narodil se znamením ran.

s rodinou Svatou veškerou něhu
láskou a pokorou rozjasnit tvář.

Bohuslava Novotná

Drazí přátelé,
znovu vás mohu pozdravit touto formou a tak jsem rád, ţe si
můţeme
společně
připomenout
důleţitost
Vánoc.
Slovo Vánoce vzešlo od slova „vánice“…ale asi si řekneme, ... „kde
jsou ty časy“…kdy bývalo alespoň 1/3 zimy sněhová pokrývka a v
kuse mrzlo i -20 stupňů pod nulou! O to více nás Vánoce a soudobé
zimy mohou vést k zamýšlení se nad tím, jaká je skutečná podstata
Vánoc – ţe vůbec nezáleţí na sněhu a mrazu, ale na tom, ţe
„…nebe se sklonilo k zemi a dotklo se člověka…“. Tak se to
zpívá v jedné písni…a tak vám to všem z celého srdce přeji a
vyprošuji, aby se Bůh skutečně narodil v našem srdci a tak skrze nás
v našich domácnostech, …v našem okolí.
P. Marek F. Glac
farář

Milí čtenáři.
Byl jsem vyzván k napsání několika slov do našeho farního
"občasníku”. Rád plním toto přání, ale nic úsměvného v
následujících řádcích nehledejte.
Naše malé společenství, devíti aţ dvanácti uţivatelů Domova
ve Víceměřicích, se cházelo třikrát v týdnu. Hlasem malého zvonku
ve štítu nejmenší kapličky ve farnosti, ke krátké podvečerní
poboţnosti a oslavě Matky Boţí několika písněmi. V poslední neděli,
narůstající chlad a nedostatek světla, nás donutily k rozhodnutí,
ukončit tyto poboţnosti, do doby,,neţ bude opravena dodávka
proudu do kapličky a pořízen vhodný tepelný zdroj.
Následující dny s příchodem příjemného babího léta, nám
dokázaly, ţe naše rozhodnutí bylo mylné. Těšili jsme se nadějí, ţe

Očekávání
Dočkali jsme se, končí rok, respektive církevní rok. Přiblíţil se měsíc
adventu, měsíc mezi dvěma silvestry – církevním, jak bývá
označována mezi mládeţí sobota před první adventní nedělí, a
kalendářním. Jak trávíme tuto dobu? Během adventu se jako věřící
připravujeme na narození Spasitele, který je očekávaným mesiášem.
Děti čekají na splnění přání z dopisů zaslaných Jeţíškovi. Dospělí
jsou zaneprázdněni všemoţnými povinnostmi pracovními, rodinnými,
farními, které mají spojitost s Vánoci a koncem roku. Všudypřítomné
očekávání je znát. Dostanou děti, co si přejí? Stihneme uklidit,
nakoupit, rozeslat přání, připravit vystoupení či dokončit
rozpracované činnosti s termínem konce roku? Proţijeme ale
adventní dobu a Vánoce? Můţeme. Adventní postní doba se nabízí
jako období „oprav“ nepovedeného vůči Bohu i bliţním. Abychom
Vánoci poţehnanými a šťastnými napsali tečku za uplynulou
kapitolou a začali psát další na čistý list. Je na nás, jak příleţitost
vyuţijeme. Konec roku je dobou bilancování a stanovování cílů na
rok další. Budeme ze všeho v následujícím roce méně zklamáni,
kdyţ budeme méně očekávat. Můţeme vidět kolem sebe i sami na
sobě, ţe mnohdy očekáváme nějaké chování nebo čin od bliţního,
od Boha a nic se neděje. Jsme zklamaní, utrápení. Ostatní mohou
očekávat podobně něco od nás, Bůh od nás očekává také. Raději
mluvme a konejme, neţ očekávejme, co se stane, abychom čekáním
na naše vysněné cíle nepromarnili v ţivotě mnoho času. Čekáme
raději na nástupišti nebo jedeme vlakem?
Tomáš Pavelka
Plánované akce
1. 12. Církevní silvestr
7. 12. Spolčo
4. 1. Spolčo

„...ať jsme on-line“
Tento text z písně Pavla Helana mě napadl v okamţiku, kdy jsem narazila na
zajímavou mobilní aplikaci, kterou vytvořili a provozují salesiáni. Samozřejmě
můţeme mít k moderním komunikačním technologiím různé postoje, to však
nic nezmění na faktu, ţe náš svět je jich plný a je jen na nás, jak se s nimi
naučíme zacházet. Mobilní telefon byl vytvořen pro komunikaci, tak proč jej
nevyuţít ke komunikaci s Bohem? A pokud je zde něco, co můţe podpořit náš
duchovní ţivot, tak proč nebýt on-line k Jeho hlasu, který k nám můţe
přicházet různými způsoby?
Ti, kdo mají mobilní telefony se systémem Android so mohou v GooglePlay
stáhnout aplikaci, po duchovní růst, která se jmenuje iZIDOOR. Proč tento
název?
sv. Isidor ze Sevilly je patron internetu
písmenko "i" na začátku evokuje něco, co je spojeno s internetem
(ivysilani...)
dvě "OO" jsou spojeny v leţatou osmičku (symbol nekonečna=Bůh)
slovo "DOOR" znamená anglicky "dveře". Jeţíš o sobě říká, ţe je dveře
(J 10,7), ale také iZIDOOR můţe být dveřmi k hlubšímu duchovnímu
ţivotu
iZIDOOR přináší mnoho podnětů pro vaši modlitbu, aktuální modlitební
úmysly, přidání vlastních úmyslů, ale také průvodce duchovním ţivotem,
který pomůţe jeho prohloubení.
Aplikace iZIDOOR nabízí různé sekce, např.:
Modli se – zde jsou nejrůznější modlitby pro nejrůznějších všední i nevšední
příleţitosti. Lze zde také nastavit připomínku modlitby nebo se připojit
k modlitbě ve 21 hodin za úmysl papeţe Františka (pravidelně aktualizované).
V této sekci je také průvodce duchovním ţivotem, taková základní příručka,
která vede nejrůznějšími tématy duchovního ţivota, včetně praktických návodů
a rad.
Inspiruj se - kaţdý den se můţeme inspirovat novým citátem. Kaţdý týden je
zde úryvek evangelia aktuální neděle s komentářem známé osobnosti,
duchovního či jiného inspirativního člověka. Je zde také (týdně) objevit nový
příběh nesoucí inspirativní poselství, inspirativní píseň, anebo delší úryvek z
knihy, kterou stojí za to přečíst.
Interactive - zde se nabízí moţnost napsat svůj úmysl, za kterých byste chtěli,
aby se uţivatelé modlili a byla slouţena mše svatá.
Svatozář - v této sekci lze objevit zajímavé ţivoty svatých a blahoslavených,
kteří mají co říct i do dnešní doby.
S vyuţitím www.izidoor.cz -alko-

se vše k dobrému obrátí do vánoční doby. Velkým zklamáním bylo
vyslovené rozhodnutí pana provozního -” Bohuţel, letos uţ to
nebude!“
Hojivou náplastí v nedostatečném zajištění duchovního ţivota
uţivatelů je pravidelná měsíční návštěva našeho mladého pana fráře
s donáškou Těla Páně.
Dovolte mi, milí čtenáři,
v době, kdy náš letitý občasník, prochází obdobím změn, poděkovat
té hrstce obětavých lidí za vše, co pro ni vykonali. Škoda, ţe se
nepodařilo objevit více dopisovatelů a to hlavně mezi mladými
farníky. Přeji Rose a všem, kteří se jí budou věnovat úspěšná další
léta a účinnost na kvalitě duchovního ţivota naší farnosti.
OTA
Dovolila bych si reagovat na slova našeho pana Outraty. Jedině
díky němu tady máme ROSU a i kdyţ jiţ nevychází jako měsíčník
nemusí mít obavy o její budoucnost. Vytrváme, uţ kvůli tomu, ţe od
dobré myšlenky se neutíká.
Jak uvidíte na dalších stránkách, zapojila se spousta dopisovatelů a
hlavně z řad naší mládeţ ( a to jsem je nemusela ani moc nutit
☺☺♥☺☺). Děkuji
-bonoNovokněžská mše svatá a poutě k Panně Marii
Překrásné duchovní záţitky jsme v létě zaţili několikrát! Tím
nejkrásnějším byla zajisté primiční mše svatá 2.července 2018, jiţ
slavnostně slouţil v tento den P. Jan Svozílek v Dobromilicích.Viděla
jsem velkolepý průvod od školy, kam jsem na poslední chvíli přijela na
kole. Obávala jsem se totiţ, ţe kdyţ uţ jedu trošku později, ţe nic
neuvidím z průvodu, takţe jsem jela směrem ke staré škole, abych
přijela na začátek svaté mše. A vyšlo všechno! Kříţ, druţičky, krásný,
usmívající se novokněz, rodina, 75 kněţí, krojovaní hanáci i ze
Slovácka, mnoho lidí. Viděla jsem všechny známé důstojné pány, např.
P.M.Hřiba, P.F.Foltýna, P.J.Červenku, samozřejmě našeho

P. M.Glace. Po průvodu jsem v rychlosti pozdravila p.jáhna
Stanislava Horáka,který spěchal do kostela a přímo utíkat z auta u
fary jsem viděla našeho bývalého pana faráře P.Marka Jarosze s
jiným knězem do chrámu Páně tak rychle,ţe jsme je nikdo nestačili
přivítat. Doufám, ţe pan Smělík tyto vzácné a velmi radostné
okamţiky vyfotil. Mši svatou jsem s ostatními farníky proţívala venku
u kostela u sakristie, protoţe pro mnoţství lidí bychom se tam stejně
nedostali.Stihla jsem se po mši svaté a po novokněţském poţehnání
přivítat se všemi známými knězi, na hostině jsem měla moţnost se s
P.Hřibem opět setkat a promluvit si s ním i s P.F.Dostálem o Tištíně,
Nezamyslicích, pouti do Křtin apod.S P.Tomášem Stroganem jsme
rovněţ pár slov prohodili, ale věřte mi, doslova jsme důstojné pány
obléhali, protoţe kaţdý člověk chtěl mluvit se všemi známými knězi
a důstojné pány z jiných farností zdvořile pozdravit. Vládla nádherná
nálada, vyplývající ze zboţných záţitků primice a Kristovy oběti.
Chtěla bych vyjádřit svůj obdiv ministrantům, druţičkám, kuchařkám
a všem, kdo se podíleli na tak krásné slavnosti, protoţe dobře
připravená oslava stojí mnoho úsilí.A postavení konstrukce v
sokolovně, jak mi sdělila rodina p.Pavla Vrtala, jejichţ ministrant
rovněţ pomáhal, bylo doslova mistrovské dílo. Novoknězi P.Janu
Svozílkovi jsem poblahopřála aţ u nás v kostele sv.Václava, protoţe
se mi to v Dobromilicích pro mnoţství jeho přátel nepodařilo.
Poutě do Křtin a na sv.Hostýn s naším panem farářem byly rovněţ
velmi pěkné a podnětné,ve Křtinách jsme se opět viděli s
D.P.Hřibem. A kapličkové pouti u nás byly jako vţdy plny úcty k
Panně Marii, sv.Josefovi a vyjadřovaly věrnost Pánu Jeţíši Kristu a
Jeho Církvi.
Zdraví Vás Vaše Jaroslava
Svíčky, bio produkty, ořechy
Myslím, ţe v naší farnosti všichni zaznamenali snahu farníků, přispět
na opravu oken na faře výrobou a následným prodejem domácích
povidel, svíček, medu, perníčků, kříţalek a ořechů. Není to však
úspěch pouze této skupinky, je to úspěch všech, kteří pomohli a

hlavně podpořili koupí těchto produktů. Všem patří velký dík a vězte,
ţe u rozsvícení stromečku budete mít opět moţnost koupit si tyto
produkty, jejichţ výtěţek jde na dobrou věc
-bonoProsinec
V měsíci prosinci budou v Nezamyslicích roráty ve čtvrtek v 6.15,
potom snídaně na faře.
24.12. Nezamyslice dětská mše svatá v 16:30, Dobromilice v 21:00
25.12. nedělní pořad bohosluţeb
26 .12. nedělní pořad bohosluţeb
29.12. adorační den farnosti Dobromilice,
MS v Koválovicích v 17hod s nedělní platností
30.12. Svátek Svaté Rodiny - nedělní pořad bohosluţeb (poţehnání
manţelům)
31.12. 23:30 adorace před NSO - poděkování za uplynulý rok a
prosba o dobré proţití nového roku 2019
1.1. nedělní pořad bohosluţeb
...zároveň prosím sledovat aktuální pořad bohosluţeb - viz. nástěnka
kostela, web - farní stránky, facebook - skupina farnosti Nezamyslice
- vţdy je moţnost změny... ;)
Marek F. Glac farář
Facebook ve službě farnosti
Nezamyslická farnost má od září nového pomocníka v komunikaci
mezi farníky. Od září mají všichni farníci, kteří mají svůj profil na
facebooku moţnost připojit se do skupiny Farnost Nezamyslice.
Mimo Rosu a webové stránky tak máme nový komunikační prostor,
který se za tu krátkou dobu jiţ velmi osvědčil a pomáhal mnohým při
organizování farních aktivit.
Pokud jsou moderní sítě uţitečně a moudře uţívané mohou být pro
všechny velkým přínosem. Neváhejte tedy a hlaste se přes
Facebook o členství ve skupině.
Václav Svatý

Mládež děkanátu Prostějov Informační bulletin
Říjnové spolčo
V pátek 5. října proběhlo setkání Crossna. Tak jako každý měsíc přes
školní rok jsme se sešli, abychom společně slavili mši svatou a
diskutovali nad závažnými tématy. Tentokrát setkání proběhlo v
Krasicích, v Prostějově. Začali jsme tradičně mší, po které jsme se
přesunuli na faru poblíž kostela. Než začaly diskuse, byl prostor pro
volnou zábavu, při níž jsme se mohli seznámit s novými účastníky a
pobavit se s kamarády, které známe už déle. Pak následovala hra pro
všechny. Na diskuzi jsme byli rozděleni dle věku. Tentokrát nás nebylo
mnoho na diskuzi. Tématem byla Svatá čistota, což je v dnešní době
velice důležité téma. Myslím si, že jsme se dozvěděli dost důležitých
informací. Nakonec jsme se společně pomodlili a rozešli se domů.
Jan Přikryl
Víkendovka v Pačlavicích
Ve dnech 14. - 16. září proběhl pobyt na faře v Pačlavicích. Začátek akce
byl naplánován na 7. hodinu večerní, započali jsme společnou večeří.
Následovala chvilka volné zábavy a před pomyslnou večerkou jsme
společně zpytovali své svědomí. Druhý den jsme začali rozjímáním. Na
dopoledne jsme měli naplánované hry na víceúčelovém hřišti v
Koválovicích. Zde jsme si zahráli volejbal, fotbal, ale také si někteří
zaházeli na koš. Pak jsme pokračovali na nedaleký kopec v přírodní
rezervaci Křéby, kde jsme měli piknik. Mohli jsem obdivovat onen
nádherný pohled na hanáckou krajinu.
Po návratu na faru jsme si zahráli hru, ve které jsme měli za úkol
cestovat po obci a nalézat odpovědi na otázky. V 17.00 proběhla
katecheze otce Strogana na téma přátelství, následně mše svatá v
místním kostele sv. Martina. Večerním programem bylo sledování filmu.
Na konci dne jsme se sešli k večerní modlitbě a rovněž se ohlédli za
prožitým dnem a zpytovali své svědomí. Závěrečný den jsme započali
stejným způsobem jako předchozí ráno – rozjímáním. Poté jsme se
přesunuli do kostela na nedělní mši svatou. Nakonec nás čekalo balení a
úklid.
Zdeněk Vychodil

Mladí ministranti
Aktuálně ve farnosti Nezamyslice vykonává ministrantskou sluţbu 12
mladých kluků ve věku od 7 do 20 let. Čas od času se objeví před nedělní
mší v sakristii nová tvář, zda by i ona mohla začít se sluţbou u oltáře. Pokud
by někdo z vás, čtenářů, měl doma mladíka, který zatím nenašel dost odvahy,
aby za námi přišel, nechť tak učiní. Budeme rádi za kaţdý přírůstek.
Scházíme se pravidelně jednou měsíčně na ministrantských schůzkách. V
kostele si opakujeme věci a úkoly týkající se bohosluţby nebo nějakého
důleţitého svátku, při němţ mše probíhá trochu jinak. Následně se přesuneme
na faru do naší klubovny, kde trávíme čas v letních měsících, případně do
farní místnosti. Obvykle si čteme z Písma, hrajeme hry a také začínáme psát
ministrantskou kroniku. Čas od času se účastníme v poměrně hojném počtu
farních brigád.
Filip Trunečka

Jak jsem byl pomazán olejem
Na podzim loňského roku jsem se rozhodl, ţe bych svou víru chtěl posunout o
kousek dál. Začal jsem tedy chodit na přípravu k přijetí svátosti biřmování na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi, kde studuji. Celkem se nás začalo
připravovat přes 50 studentů. Hlavním vedoucím byl otec Martin Sekanina,
školní kaplan na AG, který od letošního srpna změnil působiště do
jihomoravského Bzence. Setkávali jsme se pravidelně kaţdé pondělní
odpoledne, při čemţ se po týdnech střídali společné katecheze všech
biřmovanců a tzv. skupinovky, kde jsme probírali detailně téma z předchozí
katecheze. Mým vedoucím skupinky byl tehdy ještě jáhen, nyní uţ otec Jiří
Šůstek, jehoţ současným působištěm je ACŢM v Rajnochovicích na Přístavu.
Během celé přípravy jsme se zúčastnili několika duchovních obnov. Asi
nejvíce v celé přípravě mi pomohly rekolekce na horské chatě na Hutisku v
Beskydech, kde jsme mimo jiné drţeli dvoudenní silencium. Také jsme o
prázdninách vykonali dobrovolnickou činnost, jíţ jsme nějakým způsobem
pomohli druhým lidem. Celá tato naše roční cesta byla zakončena slavnostní
mší svatou v pátek 26. října v kostele svatého Mořice v Kroměříţi, kterou
celebroval otec biskup Antonín Basler. Zde jsem přijal pečeť Ducha svatého a
také biřmovací jméno Šebestián, který je patronem sportovců. Nelehké
břemeno kmotra na svá bedra přijal pan Jan Košárek.
Filip Trunečka

ADVENT = Nejhektičtější období v roce?
Většina z nás ţije úplně stejně, ať je advent nebo advent není. Moţná se
někdy vzchopíme jít na ranní roráty, ale pro většinu současníků je období
adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Komplikuje se nám to i tím, ţe jsme
na konci kalendářního roku, v práci děláme uzávěrky, účastníme se vánočních
večírků a vánočních koncertů. Z období přípravy se stalo období slavení a
honění se.
Je před Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je třeba ještě udělat,
zařídit. Chceme stihnout koupit nějaké dárky, uklidit a někdo do toho ještě
peče cukroví. Některým ještě k tomu leze na nervy, ţe mnohde uţ svítí
vánoční stromek a v obchodech zní koledy.
Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout
předvánočnímu shonu, jak máme bdít na modlitbách a připravit cestu tomu,
který přichází. Přitom uţ nikdo není zvědavý na jakékoliv další poţadavky,
natoţ na moralizování. I mnozí z těch, kdo mají v srdci upřímnou touhu
s Pánem ţít a Jemu slouţit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, jako by na
ně bylo nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom mnoţství povinností a
úkolů konce roku v práci i doma uţ nejde unést. Co s tím? Jak neţít v iluzi a
přitom nerezignovat na jakékoli proţívání adventu? Co vlastně od nás v této
situaci Pán očekává?
Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít váţně historickou a kulturní realitu, ve
které se ocitáme, a přestat mentorovat a naříkat. Nemohu jít přece na náměstí
podříznout vánoční strom se slovy, ţe ještě nejsou Vánoce, nemohu ignorovat
zvyky, které dnes patří do předvánočního období a násilně lidi vracet do doby
minulé. Budu-li v sobě ţivit vnitřní naštvanost a otrávenost, nikomu tím
neprospěji.
Můţe nás povzbudit myšlenka, ţe Jeţíš při svém narození přišel do reality
společnosti a kultury tehdejší doby, aniţ by ji měnil. Naplnil ji prostě svou
přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal,
nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v
chrámu. Kaţdý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě
proto, ţe se nevešel do jejich představ.
Věřím, ţe advent je dobou čekání, ale domnívám se, ţe je to On, kdo spíše
čeká na nás, neţ my na Něho, a ţe aţ se přece jen zklidníme a zastavíme,

budeme vnímat, ţe je nám blízko. Věřím, ţe Jeţíš stále přichází a ţe se můţe
narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů.
A tak se modlím, abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí,
ve své únavě i při setkání s přáteli, a nečekal, až se naplní MÉ představy o
Vánocích a o přípravě na jejich slavení.
Podle textu Vojtěcha Kodeta „Ztracený advent a nečekané Vánoce“
-alko-

Madeleine Debrelová
Papeţ František a naši biskupové nás o letošní misijní neděli vyzvali, abychom
celý rok proţívali v intenzivní přípravě na misijní říjen 2019. Misie
v současném světě uţ zdaleka neznamená jen odchod do vzdálené Afriky
nebo práci mezi Indiány. Misie jsou také o kaţdodenním nenápadném ţití
„obyčejného“ ţivota ve spojení s Bohem. Jedním z mnoha inspirativních
osobností, kteří takto misie ve svém ţivotě uskutečňovali byla právě Madeleine
Debrelová.
„Existují lidé, které si Bůh bere stranou. Existují jiní, které nechává v zástupu,
ale neodnímá je světu. To jsou lidé s běžnou prací, rodinou či běžným životem
za svobodna. Lidé s běžnými nemocemi a smutky, běžným domovem i
ošacením. Lidé běžného života, které potkáte na jakékoli ulici. My, lidé ulice,
vší silou věříme, že tato ulice a tento svět, do kterého nás Bůh postavil, je
místem naší svatosti“. Takto popisuje své povolání Madeleine, laička, kterou
kardinál Carlo Maria Martini označil „za jednu z největších mystiček 20.
století“, ačkoli dobře věděl, ţe polovinu ţivota strávila na dělnickém předměstí
Paříţe.
Narodila se roku 1904 a v dospívání si poznamenala „Bůh je mrtev, ať ţije
smrt“. Ve dvaceti letech nicméně díky svým vrstevníkům našla víru.
Kontemplativní pohled, konkrétní láska k bratrům a bezpodmínečné ztotoţnění
s církví stvořily v Delbrelové překvapivě bohatou syntézu – kdyţ se jí někdo
zeptal, jak dokáţe jako křesťanka ţít v epicentru marxistického třídního boje,
odpovídala s odzbrojující prostotou: „Bůh nikdy neřekl: „Miluj svého bližního
jako sám sebe, ale s výjimkou komunistů“.
Madeleine Delbrelová nikdy nezaloţila ţádnou strukturu nebo řeholi; své
poslání vţdy definovala jako kaţdodenní ţivot podle evangelia, který v
kaţdodenních setkáních předává Kristovu tvář. Tím, ţe sama bezezbytku

naplňovala tento ideál, dosáhla mistrovství v modlitbě, která věřícího
doprovází v kaţdé chvíli a kdekoli. V modlitbě také dokázala udrţet
pohromadě rozporuplné rysy své osobnosti - hlubokou serióznost a vlídný
humor, aţ dětské přilnutí k Bohu na jedné straně a ostře realistickou sociální a
psychologickou analýzu na druhé, příslušnost k církvi aţ do morku kostí a
oproštěnost od veškerých církevních klišé. Pokud někdo Madeleine poţádal o
rozhovor, musel se připravit na počátečních několik minut ticha, během
kterých si pečlivě připravovala a zapalovala cigaretu. Pouze několik nejbliţších
lidí vědělo, ţe si v tu chvíli dopřávala čas na modlitbu za dotyčného člověka.
Kdyţ tato nevšední ţena v roce 1964 náhle zemřela, znalo ji málo lidí. Ale díky
posmrtnému vydání jejich spisů, můţeme čerpat z jejích myšlenek, včetně,
která podotýká: „Nemůžeme druhým darovat víru, ale můžeme jim darovat
sami sebe“.

S vyuţitím https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27106
-alkoAdvent – období ticha podle Madeleine Debrelové
Někdy znamená ticho mlčet, ale vţdy znamená naslouchat.
Pouhá nepřítomnost zvuků, která by nebyla pozorná k Boţímu slovu, by však
nemohla být tichem.
Den plný hluku a mnoţství hlasů můţe být dnem ticha, jestliţe se pro nás hluk
stane ozvěnou Boţí přítomnosti.
Proč by měly být vítr, písečná bouře nebo bouřka na moři znamením ticha, ale
vstřelovací stroje ve výrobně, lomoz vlaků na nádraţí a hluk motorů na
křiţovatkách uţ ne? V obou typech případů se přece jedná o šum stvoření,
které nás obklopuje.
Proč by měly ţivit naše ticho skřivánčí zpěv v obilí, pohyb hmyzu v noci nebo
bzučení včel uprostřed tymiánu, kdeţto kroky lidí na ulici, hlasy ţen v obchodě,
křik muţů v práci, dětský smích v zahradě a písně zaznívající z baru ne?
Všechno rezonuje stvořením, které se blíţí ke svému konečnému cíli, všechno
je ozvěnou Boţího domu, ať v řádu nebo mimo něj, všechno je znamením
ţivota setkávajícího se s naším ţivotem.
Ticho není útěkem, ale sjednocením nás samých v hlubinách Boha.
Ticho není to, které pomine, kdyţ přijde sebemenší hluk. Naopak je orlem se
silnými křídly, který se vymyká halasu země, lidí i větru.

Úklid
Moţná se tato prosba není vhodná do vánočního čísla Rosy, ale
stejně jako úklid v kostele je potřeba zajistit úklid prostor pro farníky
na faře. Tyto prostory jsou v přízemí, uklízí se jednou měsíčně po
domluvě s panem farářem.
Prostory jsou v současné době hojně vyuţívány a to hlavně
díky Terezce Pavlíkové, která se nebála neúspěchu a investovala
svůj čas do farní kavárny, která je kaţdý druhý týden v měsíci po mši
svaté právě na faře. Dovoluji si Vás pozvat, je tam příjemně, milo a
vţdy dobrá káva, čaj a díky farnicím i něco sladkého k zakousnutí.
-bonoOřechová – nemocnice
Urousané sobotní ráno, hlavou se mi honí spousta myšlenek a povinností,
které mám udělat. Jedna věc ale není povinnost a uţ se moc těším na faru.
Kolikpak se nás sejde na loupání ořechů, přijdou i děti sbírat (to se nám
dospělým moc nechce, z toho bolí záda a děti to mají k zemi blíţ) a jaký bude
gulášek od Alice, dojdou i chlapi na garáţ? To všechno se mi honí v hlavě,
moţná tím přetíţením zjišťuji, ţe nemůţu vstát. Kdepak je Laďa, rychle telefon
a uţ jedeme. Bohuţel ne na faru, ale do nemocnice. Dlouhé čekání, prohlídky
a konečně kapačka. Zavřený box neurologického příjmu mě nutí ke
vzpomínkám, kdy jsem před lety rychle vezla pana Outratu vedle na internu.
Ze vzpomínek mě vytrhl nový přjem. Paní na vedlejší lůţku se udělalo nevolno
v Kauflandu a já si uvědomuji, jak jsem tam zrovna včera seděla na schůdkách
naprosto vyčerpaná a čekala na svoji drahou polovičku aţ nakoupí. Paní něco
drmolí, stále víc se musím soustředit na její hlas … ano uţ to poznávám „Otče
náš, jenţ jsi na nebesích“…pokračuji i já v duchu. Musela jsem se dostat aţ na
pohotovost, abych si uvědomila jak je modlitba důleţitá a jak moc pomáhá.
Doma se dočítám na facebuku, jak na mě spousta lidí myslelo právě při
loupání těch ořechů a já byla vlastně s nima, s myšlenkou a hlavně
s modlitbou.
–bono-

