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V prvním čtení na 2. neděli adventní jsme slyšeli slova „Těšte,
těšte můj národ…“ (Iz 40,1-5.9-11). Je to asi nejznámější adventní
text. Izaiáš v něm vyznává „… vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za
všechny své hříchy.“ Skutečně, dějiny Izraele jsou bolestnými dějinami. Od otroctví v Egyptě, putování pouští, ohrožení od okolních
národů, vyhnanství do Babylonu a mnohé další. Můžeme k tomu jistě
připočíst i novodobé dějiny a nedávný holokaust. Můžeme se právem
ptát „Za co?“
Otázku po utrpení si pokládá každý člověk. Tuto otázku se
snaží zdolat každá filosofie. Kde však najdeme odpověď? Věřící člověk ji může najít v Bohu. Věřící člověk je bohatší o naději, že
spravedlnost se nevyčerpává jen v jeho pozemském životě, jen v běhu
času tohoto světa. V Bohu dojde lidský život dovršení a v Bohu najdeme odpověď po utrpení člověka. Očekávání po příchodu Krista, po
dovršení času je pro věřícího člověka radostným očekáváním.
Je však naše očekávání odpovědné? Dojde-li v Bohu dovršení
a uskutečnění spravedlnosti, pak nemohu setkání s Bohem vnímat jen
bezstarostně. Měl bych se zodpovědně zahledět především na vlastní
život. Jak si stojím já osobně ve vztahu ke spravedlnosti? Nedopadne i
na mně její tíže nebo mohu očekávat jen odměnu?
Život křesťana je tedy odpovědný. Tomu při vší radosti odpovídá vážnost adventní doby. Když se zadívám na svůj život, mám právo k bezstarostnému veselí? K bezstarostnému veselí možná ne, ale
rozhodně ne k zoufalství.
Na to nám odpovídá apoštol Petr (2 Petr 3, 8-14). „U Pána je
jeden den jako tisíc let a tisíc jako jeden den. Ne že by Pán otálel
splnit to, co slíbil ... ale je k vám shovívavý.“ Pánu nezáleží na jednom
nebo více dnech, ale my máme život na světě vyměřený od narození
po smrt. Pro někoho je to možná dlouhá doba, ale někdo si ve
spojitosti s odpovědností k Bohu uvědomuje, že každý okamžik je
důležitý. Pán nám totiž dává čas na tomto světě jako projev
milosrdenství. Tak nám to říkával o. biskup Koukl, když nás učil morálku: „Chlapci, čas je pro člověka projevem Božího milosrdenství.
Každý den máme k tomu, abychom se z hříšníka stali světcem. Kdyby
tomu tak nebylo, byl by Bůh krutý.“
Co tedy máme dělat? Ale tuhle otázku dostal už Jan Křtitel u
Jordánu. Odpovědí byl onen křest na znamení pokání (Mk 1,1-8).
Izraelité chtěli smýt svou vinu ve vodách Jordánu. My jsme přeci je2
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nom na tom lépe. Víme, že žádná voda neumyje náš hřích. Ani louh
by nám nebyl nic platný, kdyby Ježíš neřekl apoštolům „Komu hřích
odpustíte...“ (Jan 20,23). Pamatujme na to a žijme svůj advent, žijme
svůj život radostně s vědomím, že každá bolest, každá křivda budou
jednou, když přijde Ježíš, odčiněny. Žijme radostně, ale zároveň odpovědně.
Požehnaný advent!
P.S. Předpokládám, že si přečtěte v klidu i celý text!
Prokop



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra Řádu
… za jednání provinční kapituly bratří a za volbu nového provinciála
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za otce Prokopa a za jeho činnost ve farnosti Dobřany a
v našem Místním sdružení
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za všechny naše členy, kteří se nemohou pravidelně
zúčastňovat našich setkání
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za příští setkání formátorů ve Vranově u Brna, zejména za
zdárné sestavení jeho programu a za jeho organizátory
(MS Všeruby a MS Plzeň)
… za naše známé a přátele, kterým chceme předávat radostnou
zvěst evangelia
… za plnohodnotné prožití adventní doby
… za radostné prožití Vánoc pro všechny lidi, zejména za ty, kteří
hledají Boha

Stálá formace
Po krátké přestávce se vracíme k pastorální konstituci Gaudium
et spes. Na závěr roku jsme si dali za úkol část druhou: „Některé naléhavé problémy“.
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Terezie Pázralová

27.12.1930

Úmrtí
† Česlava Černá

Časné sliby
Martin Aul
Markéta Aulová

31.12.1986
31.12.1986

Svátek
Otilie Pánková
Adelaida Holubová

28.12.2004
13.12.
16.12.

 ZPRÁVY 
V pátek 2.12. se uskutečnila ve Všerubech první porada o
programu příštího setkání formátorů ve Vranově u Brna, které
mají na starosti obě naše MS. Po diskusi nad možnými tématy
jsme zvolili téma č. 6 „Rozjímání ,osobní modlitba…“, čímž jsme
vyhověli i většině návrhům z naší minulé schůzky. Nyní prosím
o modlitby za zdar organizace setkání!!!
Příští schůzka MS bude 10.1.2006 od 16 hod.
Předpokládané termíny dalších schůzek v první polovině roku
2006: 7.2.; 7.3.; 4.4.; 2.5.; 6.6.

Drahé sestry a drazí bratři, přeji Vám všem
hojnost Božího požehnání, bohaté duchovní plody
adventu, radostné Vánoce a šťastný Nový rok
s Bohem a pod ochranou nejsvětější Panny!
Váš Vincenc
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