1. prosinec

číslo 12

ročník XV

Advent 2009
Nejen ekologové, ale ani Bible nám budoucnost nelíčí
v duhových barvách. Jak ekologové tak i Bible se shodnou na tom,
že to s tímto světem skončí špatně. Pokud se zaměříme jen do
tohoto světa, pak jsme opravdu ubožáci a budou z nás jen
škarohlídi.
Advent však je o něčem jiném. Advent je o očekávání, na
jehož konci je radost. Ten letošní opět jako loni skončí Vánocemi.
A Vánoce snědením štědrovečerní večeře a rozdáním dárků. A to
je přeci taky smutné.
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Skutečný Advent však vede k naději, že přes to zlé
a nepříjemné nás Někdo čeká. Že lidský život směřuje dále, než
jen po hranici tělesné smrti. Je to vyznání, že nad zmarem může
zvítězit ten, kdo je připravený. Advent je vyznání, že za tímto
světem čekáme nový, kde zvítězí a přežije jen dobro.
Neočekávejme však spásu z vnějšího světa. Ten pomíjí. Na
nás je abychom urovnali Spasiteli cestu a to nejen tu do našeho
srdce, i když ta je nejdůležitější, ale i těm, kdo o naději nic neví.
Zamýšlejme se tímto směrem nad Adventem, že to není jen
pasivní očekávání toho, který přijde ať chceme nebo nechceme,
ale příprava. Příprava především sebe sama, ale že jako křesťané
neseme část podílu na tom jak budou připraveni ti, které nám Bůh
staví, aby nás kus cesty provázeli. Advent je tedy čas intenzivního
apoštolátu.
Jak tedy předat tu zvěst, že na konci času přijde Ten,
kterého v hloubi svých tužeb očekáváme? Předat ji tak, aby byla
stravitelná a aby se jevila jako žádoucí i pro ty, kdo si myslí, že
celé těžiště lidského života je jen od narození po smrt.
o. Prokop

Stálá formace
Ještě v rámci pavlovského roku probíráme listy sv. Pavla:
1. a 2. Timoteovi, Titovi, Filemonovi.
Od ledna začneme postupně probírat encykliky Svatého Otce
Benedikta XVI. Zahájíme encyklikou Deus caritas est.

Pro nový církevní rok 2009 – 2010 vybral otec biskup slovo
z Lukášova evangelia (Lk 11,1):
Pane, nauč nás modlit se.
Budeme se tedy v tomto roce věnovat modlitbě nejen prakticky,
ale i teoreticky.
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Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

… za magistra řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry
zastávající provinční oficia
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za projekt přestavby pražského kláštera
… 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
… za uzdravení sestry Imeldy z jirkovského sdružení LSSD
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko
na Barrandově
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické
fakultě v Českých Budějovicích
… za Petra Postupu, aby našel zaměstnání
b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy, za uzdravení bratra Jakuba
… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná
setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za našeho řádového asistenta otce Prokopa
… za farnost v Dobřanech
… za bratry v plzeňském konventu
… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Terezie Pázralová

27.12.1930
Časné sliby

P. Prokop Bahník
Martin Aul
Markéta Aulová

3.12.1976
31.12.1986
31.12.1986

Úmrtí
† Lucie Marta Vacková 27.12.2007
† Česlava Černá
28.12.2004
Svátek
Otilie Pánková
Adelaida Holubová
† Kateřina (Ricci) Jandová

13.12.
16.12.
4.1.

 ZPRÁVY 
Setkání rady 5. 1. v 15:30 hod.

Příští schůzka MS bude 5. ledna od 16 hod.
Vážené sestry a vážení bratři, každý rok na
tomto místě přemýšlím, jak Vám poděkovat za
uplynulý rok a popřát Vám co nejradostnější prožití oslav příchodu našeho Pána.
Vězte, že nejen každou schůzku pociťuji radost
nad tím, že mohu být s Vámi, ale každý den
zažívám radost z našeho společenství, ze společenství s Řádem a Církví.
Děkuji každému z Vás za tuto mně darovanou
radost a doufám, že mé modlitby za Vás a za Vaši
radost budou vyslyšeny.
V Kristu, Marii a sv. O. Dominiku

Váš Vincenc
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