7. prosinec

číslo 12

ročník XVI

Advent
Možná bude pro vás překvapivou informací, že Advent je starší
pojem a období v křesťanství než samy Vánoce.
Slovo Advent má svůj původ v latinském slově veni = přijď a
předložky ad = k. Můžeme tedy říci, že ve slově je obsažena touha
prvotních křesťanů „přijď, vrať se k nám“. Touha prvotních křesťanů,
očekávajících nový příchod Krista, který obnoví řád Země, zničí hřích
a vládu zla, nastolí Boží vládu, a to dokonce ještě za života některého
z apoštolů. Historické narození Krista nebylo pro ně tak důležité,
protože to se už stalo a nemohlo mít vliv na lidský život.
Když se ale křesťané zatím nedočkali druhého Kristova
příchodu a zároveň si uvědomili, že i sám Kristus nabádá apoštoly, že
předvídání Jeho příchodu je pošetilé počínání, začali ve svém
očekávání polevovat. Toto ochabnutí v horlivosti očekávání Kristova
příchodu ještě víc zdůrazňuje skutečnost, že někteří křesťané cítili
potřebu obnovit očekávání aktuálního Kristova příchodu. Tato touha
vyústila v zařazení doby adventní do kalendáře před vánoční svátky
jako očekávání příchodu Vánoc.
Samotné Vánoce jsou svátky poměrně mladé. Jejich první
slavení můžeme doložit v Římě kolem roku 300. Křesťané je tehdy
slavili jako svátek Zjevení Páně 6. ledna na nám známější svátek Tří
králů. Vánoce slavené během zimního slunovratu jsou známé až po
r. 350. Ani tehdy křesťanům nešlo o historické datum skutečného
narození Krista. V té době bylo už nejspíš zapomenuté. Oslava
narozenin Krista mělo spíš symbolický význam – v Kristu se lidem
vrací světlo života. Zároveň potlačili pohanské Saturnálie, které se
v Římě o slunovratu slavili. Proto i jejich slavení se dosud Saturnáliím
podobá.
Po II. vatikánském koncilu se význam Adventu opět zdůrazňuje,
ale spíše v tom prvotním významu – křesťané si mají více uvědomit
konečnost toho, co je kolem nás a více se soustředit na dobro, které
na konci časů má zvítězit. Aby se ho mohli účastnit, je třeba, aby se
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stávali lidmi na straně dobra – zříkali se a vzdalovali se hříchu a
konali dobro. Pokání není jen ztrápený obličej od odříkání, ale
především konání dobrých skutků jako náhrada za hřích – zlo,
kterého se dopustili.
Proč jsme na Advent zapomněli a v posledních letech jsme ho
neslavili? Člověk, který se „zahnízdil“ v tomto světě a nemá naději ve
věčné trvání svého života, nerad slyší, že to, na co upjal svou naději,
někdy skončí, nebo se toho bude muset vzdát. Proto si dnešní člověk
nerad připomíná i vlastní smrt. Jsme toho svědky i v neblahém jevu,
který se u nás projevuje v ignoraci smrti našich blízkých tím, že se
s nimi neloučíme konkrétním obřadem. Je to jev, který není znám
v žádné dosavadní kultuře a je předmětem podivu lidí jiných kultur.
Advent je jistě krásné období, které prožívají nejvíc ti nejmenší
mezi námi, když se těší na „Ježíška“. Pro nás však může být Advent
obdobím, v němž si uvědomíme, že ne všechno můžeme pořídit za
peníze – štěstí, lásku, dobro… A že vlastně nakonec nejvíce toužíme
po těchto hodnotách. Co pro to může udělat každý z nás?…
o. Prokop

Slovo pro církevní rok* – Lk 11,1: Pane, nauč nás modlit se.

9. Modlitba cestou
Následujícím
způsobem
se
sv. Dominik modlil při cestách ze země do
země,
především,
když
přišel
do
opuštěného kraje; zde se zcela věnoval
meditaci a kontemplaci a často říkal svému
spolucestujícímu: „U Ozeáše stojí: »Proto ji
přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí
promlouvat k srdci«“ (Oz 2,14). Poté se
odvrátil od svého druha, předešel jej nebo jej následoval v určitém
odstupu, a jak kráčel sám, modlil se za chůze a prožíval meditaci,
jako by se v něm rozdmýchával oheň. Když putoval takto ponořen do
modlitby, pohyboval občas rukama, jako by chtěl zaplašit doutnavý
popel a mouchy ze svého obličeje; zdálo se, že se bránil i znamením
kříže.
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Podle mínění bratří dosáhl světec v tomto způsobu modlitby
naplnění Písma a dospěl k jádru nazírání do slova Božího; dostalo se
mu také síly a odvahy k přesvědčivému kázání a k důvěrnému
zacházení s hlubinami Ducha svatého v poznávání skrytých tajemství.
převzato z knihy Dominika Duky Škola vnitřní modlitby,
vydané nakl. Petrov v Brně r. 1991

*) Dokončení cyklu – pro nový církevní rok o. biskup vyhlásil nové
biblické motto: „Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste
Krista oblékli.“ (Gal 3,27).

Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

… za nového magistra řádu fr. Bruna Cadoré
… za pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající
provinční oficia
… 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 křesťany v Iráku
… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické
fakultě v Českých Budějovicích
… za Postupovy v jejich těžké životní situaci
… za bratra Jana Pavla z LSSD, který je vážně nemocen
b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy
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… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… 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

Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny

Terezie Pázralová
P. Augustin Prokop

27.12.1930
27.12.1952

Časné sliby

P. Tomáš Pospíšil
Martin Aul
Markéta Aulová

30.12.1980
31.12.1986
31.12.1986

Věčné sliby

P. Tomáš Pospíšil

31.12.1983
Úmrtí

† Marta Lucie Vacková
† Zdeňka Česlava Černá
† Marie Kateřina Jandová

27.12.2007
28.12.2004
29.12.2008

Svátek

Otilie Pánková
Adelaida Holubová
† Marie Kateřina (Ricci) Jandová

13.12.
16.12.
4.1.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 4.ledna od 16 hod.
a po ní, dá-li Pán, složí bratr Jeroným slavné sliby.
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