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Masivní reklama, která nás nepřehlédnutelně obklopuje, nás přesvědčuje, že bez toho či onoho nemůžeme přeci žít a musíme si to pořídit i
za cenu, že si na to musíme půjčit.
Proti tomu se z Božího slova posledních dnů liturgického roku a
doby adventní dovídáme, že všechno (i to co je pro nás posvátné) jednou
zanikne. Jak to na nás působí? Necháme se ovlivňovat reklamou? Děsí nás
vědomí, že to co jsme tak obtížně získali a co nás obklopuje tu jednou
nebude?
Jistě nás nepotěší ztráta oblíbených věcí, ale měla by to vyvážit
skutečnost, že to bude znamenat setkání s Tím, kdo nás miluje a v Koho
doufáme. Zvláště, když se o to denně modlíme: „...přijď království Tvé ...“.
Není tomu tak? Pak jsme příliš uhnízděni v tomto světě.
Boží slovo nám konec světa nepředstavuje v nějakých příjemných
obrazech. Dokonce nám ani neslibuje, že věřící v Krista budou toho uchráněni. Naší výhodou však je, že můžeme být připraveni a že víme, Kdo v tom
posledním boji bude Vítězem.
Je tedy na nás usilovat více o hodnoty, které jsou věčné a přidat se
na stranu Vítěze. Proto je doba adventní dobou vážnou, proto má být náš
život nepřetržitým adventem. To znamená být připraveni i na nejhorší doby
s vědomím, že je završí přijetí za vlastní.
Prokop

Stálá formace
Katechismus Katolické Církve: Modlitba
- Prosinec: První oddíl – První kapitola: §§ 2558 – 2649
- Leden: První oddíl – Druhá a třetí kapitola: §§ 2650 - 2758



Prosby o modlitby

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za magistra Řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a za všechny bratry
zastávající provinční oficia
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu
své služby
… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
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… za Boží pomoc při zakládání duchovní komunity tělesně postižených mužů v Jablonném v Podještědí
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za farnost v Praze na Zlíchově a za misij. středisko na Barrandově

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Terezie Pázralová
27.12.1930
Časné sliby
Martin Aul
31.12.1986
Markéta Aulová
31.12.1986
Úmrtí
† Česlava Černá
Svátek
Otilie Pánková
Adelaida Holubová
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 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 2. ledna 2007 od 16 hod.

Všem Vám, drahé sestry
a drazí bratři,
přeji poklidné prožití adventního
očekávání a plnost radosti
při oslavách Příchodu našeho Pána
a mnoho štěstí a zdraví v roce 2007.
Váš Vincenc
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