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Několik návrhů k prožití adventu
V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle Božího
slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a
hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není
v nás samých. Zdroj naplněného života je v Bohu! A tento zdroj se nám v Ježíši
Kristu přiblížil na dosah.
NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU
•
•
•
•
•

Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do všeho, co jsi a co
prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš!
Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení.
Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.
Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.
Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI, POTĚŠ NÁS SVOU BLÍZKOSTÍ A DEJ SVĚTLO NAŠIM OČÍM.
DEJ ZAZÁŘIT SVÉMU SVĚTLU V NAŠICH SRDCÍCH A VEĎ NÁS TEMNOTAMI ŽIVOTA DO SVÉ BLÍZKOSTI PLNÉ JASU. (Podle sv. Bernarda z Clairvaux)
http://www.vira.cz.

Hory cukroví a metráky potravin nestačí…
TO ZASE BUDE BLÁZINEC, UŽ ABY BYLO PO SVÁTCÍCH…
Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě vyspinkají,
než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svátcích – to zas bude blázinec.“ Jsou to
hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine velká práce spojená s přípravou svátků.
SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT…
Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slavívali Vánoce,
v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem
našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není
posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a
radovat se z toho, co nám přináší.
UČIT SE BÝT SPOLU…
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času. To
neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou
činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už
vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ…
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se do tohoto ale pouštějí s přílišnou
důsledností, okázalostí a perfekcionismem… Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc
času zastavit se, zamyslet a radovat. A nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na
sukni a povolovat pásky u kalhot.
NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNOVAT…
Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček nastydne, Zuzanka
dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo
režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm
druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého
z nás je mnoho lidí "na okraji".
ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID…
Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů,
rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to i
překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu…
VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE…
Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme přece, že se Kristus
narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před svátky měli přestat uklízet a mýt
nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do
láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce,
nejen Kristovo.
Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo pro
příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost a pokoj. Výzvou a
příležitostí k přípravě srdce je advent.
DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT…
V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto radím omezit
vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí tempo našeho života. Máme-li se
o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká,
příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího, ano, rušivého.
http://www.vira.cz.
Zpracováno podle publikace P. Piťhy: "Vánoce", kterou v edici "Chvilka klidu" vydal Comdes.cz

Několik tipů, jak žít každý den z víry
Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho
pustit, ale nevěděl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal.
Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry.
Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul v desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan
XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý
níže uvedený bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či
jeden měsíc… Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní…
JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT
PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA…
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na mysli,
budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará
On. Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí.

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT
Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám na sobě vidět
všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém
životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě
důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze sám sebe.
JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme
božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli. V uších nám přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na
to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme
povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil.
JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo
ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli?
JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti. Půjde se mnou
za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám místo na jeho dobré
záměry.
JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI
PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj
život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je v mých
lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze to, co je možné, a vše
ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí.
JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT
Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený problém, který
přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit, a předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše ostatní a jak mi je lehce.
Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní
situace.
JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti
svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk a miluje mne jako svou
milovanou dceru nebo syna.
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít strach před
tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno: „Neboj se, jsem s Tebou,
držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní.
Strach a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil.
JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ…
Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože, a světlem mé stezce. (Žl 119,105)
http://www.vira.cz. Zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“
a W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Zprávy z Rožmitála a okolí
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu v městě Rožmitále
V 17,30 hod. se mohou návštěvníci těšit na vystoupení žáků rožmitálské základní školy na nádvoří
Podbrdského muzea s úvodním slovem pana starosty Josefa Vondráška a s adventním zamyšlením
P. Jana Kuníka. Z nádvoří muzea se pak vydá zvonkový průvod na náměstí, kde bude v 18 hodin
požehnán a rozsvícen vánoční strom.
Slavnostní zahájení Adventu a rozsvícení vánočního stromu v obci Hvožďany
I letos se v neděli 30. 11. v 16.00 hodin sejdeme na návsi ve Hvožďanech na slavnostním zahájení
adventu. Setkání moderuje paní starostka Markéta Balková. Součástí setkání je i žehnání přinesených
adventních věnců s duchovním zamyšlením P. Jana Kuníka a pěvecké vystoupení sboru Rolnička.
Rorátní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále na Náměstí
Letos Vás, milí přátelé v Kristu, zveme na Roráty. Rorátní mše svatá se slouží za tmy, proto Vás
prosíme, abyste si s sebou přinesli svíce. Mše svaté jsou plánovány na čtvrtek 4. 12. a 11. 12., vždy
v 6,30 hodin. Věříme, že přijdete i v tuto brzkou hodinu vzdát poctu Kristu – Světlu lásky, který
jako světlo přichází do temnot lhostejnosti a nenávisti.
Třemšínská kvítka v Centru sociálních služeb
V pátek 12. 12. v 15,00 hodin začíná v Centru sociálních služeb v Rožmitále pod Třemšínem koncert sboru Třemšínská kvítka pro klienty i pracovníky Centra. Součástí programu je též adventní
slovo P. Jana Kuníka spojené se žehnáním adventních věnců.
Přednáška Mgr. Ivany Hoyerové na faře ve Starém Rožmitále
Taktéž 12. 12. v 19,00 hod. zveme všechny čtenáře FZ na setkání se slečnou Ivanou Hoyerovou, která
se zabývá odkazem Jakuba Jana Ryby. Její přednáška „Úvod do života a díla Jakuba Jana Ryby“ bude
zároveň úvodem do oslav a připomínek roku 2015, který je rokem dvou význačných výročí J. J. Ryby.
Místem přednášky je fara Starý Rožmitál. Bohoslužba v 18,00 hod. se toho dne koná ve farním kostele.
Mše svatá s dětmi a Třemšínskými kvítky v kostele sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále na Náměstí
Mše svatá začíná v sobotu 13. 12. v 18,00 hodin. Zveme zvláště děti a jejich rodiče a prarodiče.
Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ J. J. Ryby v kostele sv. Jana Nepomuckého
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 16,00 hodin. Srdečně zveme!
Mše svatá za Václava Havla v kostele sv. Jana Nepomuckého
Mše svatá začíná v pátek 19. 12. v 18,00 hodin. Přijďte se, prosím, pomodlit za našeho bývalého
pana prezidenta i za naši vlast…
Sestavil P. Jan Kuník

Zprávy z diecéze
Adventní koncert Skočice, kostel Navštívení Panny Marie, neděle 30. 11. 2014 od 15,00 hodin
Vstupné dobrovolné. Vystoupí soubor Fautores Flautae (Přátelé fléten). Veškerý výtěžek z tohoto
koncertu bude určen pro Domov sv. Linharta v Chelčicích. Po skončení koncertu bude možnost
zakoupení výrobků uživatelů Domova sv. Linharta, medu, či ručně vyráběných mýdel.
Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice, Chýnov, neděle 30. 11. 2014 od 16,30 hodin
Srdečně zve Římskokatolická farnost Chýnov.
http://www.bcb.cz

Adventní duchovní obnova Kašperské Hory
Od pátku 5. prosince do druhé neděle adventní povede P. Tomas van Zavrel adventní duchovní obnovu pro
širokou veřejnost v Domus Maria v Kašperských Horách. Cena pro ubytované: 950 Kč. Cena zahrnuje
program, CD na památku a ubytování v komfortních dvoupokojových vícelůžkových apartmá s kuchyní a
vlastním soc. zařízením apartmá, za příplatek: 2- a 1lůžkové pokoje. Společné stolování je z přinesených
zásob. Přihlášky: info@domusmaria.cz. Předběžný program: http://vanzavrel.cz/th_event/adventni-duchovni-obnova/.
__________________________________________________________________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
℡ 318 665 182
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Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 1. do 14. prosince 2014
Den

Starý Rožmitál
farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Ostatní

Pondělí

1. 12.

Mše svatá není

Úterý

2. 12.

17,00 Na dobrý úmysl

Středa

3. 12.

17,00 Za Josefa Sýkoru, Jaroslava Flemra
a d. v o.

18,00 Biblická hodina
Spol. centrum

Čtvrtek

4. 12.

6,30 Roráty

14,30 mše sv.
Centrum soc. služeb

Pátek

5. 12.

18,00 Na poděkování za uplynulý rok a prosba
za Boží pomoc a ochranu v novém roce

Sobota

6. 12.

18,00 Za farníky
2. neděle adventní
8,15 Za Marii a Adolfa Trčkovy,
rodinu Trčkovu a Půchovu a d. v o.

10,00
mše sv.

Neděle

7. 12.

Pondělí

8. 12.

Mše svatá není

Úterý

9. 12.

17,00 volná intence

Středa

10. 12.

17,00 volná intence

18,00 Modlitební setkání
Spol. centrum ? (ZUŠ)

Čtvrtek

11. 12.

6,30 Roráty

17,00 mše sv. Voltuš

Pátek

12. 12. !!!
18,00 Za † Jana Rozkota

Sobota

13. 12.

Neděle

3. neděle adventní
14. 12. 8,15 Za Rudolfa a Růženu Zajíčkovy,
jejich rodiče a sourozence

15,00 Koncert Třemšínských
kvítek s advent. zamyšlením
Centrum soc. služeb
19,00 Přednáška – J. J. Ryba
fara Starý Rožmitál
18,00 Mše svatá s dětmi a Třemšínskými
kvítky
10,00
mše sv.

