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PROSINEC 2009

A D V E N T 2009
čekání, hledání, otevřené oči i srdce
Jako vždycky v tomto čase uslyšíme dost a dost různých pořadů a
různých zamyšlení na téma advent. A nebudou to jen světská
média, ale kolikrát i rádoby křesťanské publikace, leckteré časopisy
a noviny. Budou nám společně a intenzivně podsouvat vzpomínky
na různé tradice a vytvářet domnění, že právě toto je advent. U
obchodních domů co nevidět začne divadýlko s „nesem vám
noviny“ a s nadějí, že to zvýší obrat. Prostředí do nás bude
pumpovat pocit, že když bude o vánocích všude uklizeno, rozzářený
stromek a dárky, z jejichž ceny bude možné odečíst „velikost a
vřelost“ lásky a plný stůl, že budeme šťastni. Komu se to nepodaří,
nebo si to nebude moci dovolit, a nebo mu okolnosti tuto možnost
vezmou, bude nešťastný a bude na nedostatek peněz svádět
nepodařenou vánoční atmosféru.
Když půjdeme po kořeni křesťanského adventu a ne pouze po
povrchu toho, co z něj udělala ta či ona tradice, když začala ztrácet
duši, zahlédneme jiný obraz.
Celoplanetární a obecně všelidský úkol bezesporu spočívá
v obnovení přátelství se Stvořitelem. Může to znít jako náboženská
fráze - nejspíš proto, že pro náš žabomyší pohled na život obsahuje
toto prohlášení příliš velké sdělení, než abychom jej mohli snadno,
lacině a se samozřejmostí absorbovat do svých dnů života a do
svých plánů a hodnotového žebříčku. Neznamená to ovšem, že to,
co jen stěží a jen postupně chápeme a jen částečně rozumem a
srdcem pronikáme, že neexistuje.
Minulou neděli jsme slavili Slavnost Krista Krále – je to krásné, že
se během roku nezapomene na tento „detail“ Boha, že je Králem a
Pánem vesmíru a všeho stvoření. Na druhou stranu snad je i
pochopitelné, že se tato slavnost (vzhledem k naší malosti a jen
sporadickému osobnímu vztahu vůči Pánu Ježíši) nejsnáze a
nejpohodlněji, třebaže jistě uctivě, odehraje na rovině rituální a
obřadní. Nesnadno vnímáme a kolikrát opravdu ani nevíme
v konkrétnosti života, jak to vlastně uchopit, že Pánu Ježíši jde o to,
aby se On - Král vesmíru, mohl stát osobním králem mého srdce a

živým kriteriem mých tužeb a plánů. Ale kupodivu vydrží
neskonale dlouho, a většinou i několik let, tiše stát a klepat u dveří
mého srdce.
A tak, po symbolickém vyvrcholení křesťanského roku touto
slavností, znovu začínáme tam, kde první lidé po první zradě
vyrostlé z rozhodnutí „já sám a po svém“. A jsme přitom svázání
předchozími nevěrnostmi a zradami svého rozumu, názorů a napětí
nezvládnutých citů a různě skrývané pýchy a přeznačkovávané
ješitnosti. Ale také s odvěkou zkušeností, kterou potvrzují slova
Písma, že se člověk „buď pověsí na Boha nebo na hřebík“ s
tušením, že člověk je ze své přirozenosti vždycky závislý – buď na
Bohu nebo na svých emocích. A tak novým pokusem začínáme
znovu pouť k postavení svého života na Bohu a to i s vědomím, že
nezávisle na nás, Bůh přijde dříve či později tak jak tak (složenina
ad- a venire znamená přicházet, adventus označuje příchod a Pán se
blíží a zadržet se nenechá, ať už je třeba zrovna prosinec nebo
červen. Abychom to mohli v čase života hlouběji prožít a plněji si
to uvědomit, je tato skutečnost blížícího se naplnění dějin liturgicky
vložena do časového období očekávání slavnosti narozenin Pána
Ježíše, kdy už tedy jednou přišel).
Advent je vesmírnou, kosmickou událostí a celé tvorstvo netrpělivě
čeká, až bude vysvobozené Kristem, Pánem stvoření, kterému
všechno bude položeno pod nohy. Nic na tom nemění, že dění
lidského světa tomu nemusí odpovídat. Nezávisle na tom zní věta
„blázne, co s tvými plány, ještě dnes odevzdáš svou duši“. A vedle
tohoto váženého a vlivného člověka jiný volá“ „Pane přijď a přijď
království Tvé do mého života, do mého prožívání a udělej si v mém
srdci hezky doma, ať je ti u mě krásně a přetvoř mé srdce z kamene
k vnímavosti srdce z masa, ať se nemusíš bát vždy nějak vyjádřit, co
by sis přál a ať můžeš mít naději, že se pokusím..., a dej mi prosím
milost upřímného vztahu vůči Tobě a věrnosti a síly, uč mě, prosím,
tuto milost přijímat“ a pokouší se s Boží pomoci urovnat cesty
Páně, co trčí a nepatří tam, to useknout, kde je díra, tam to zasypat.
A Bůh, tak jako splnil první slib, že pošle Toho, který rozdrtí
Ďáblovi hlavu (a s úctou k této Boží pravdomluvnosti oslavíme co

nevidět dvoutisícileté narozeniny Pána Ježíše. Díky za to, že se za
nás nikdy nestyděl a své hrdosti - lidského těla a lidského ducha a
duše se už nikdy nezřekl), tak věříme, že Pán Ježíš znovu přijde,
když to slíbil, a na jeho příchod čekáme a v přípravě na ten den
vychováváme své srdce, aby bylo alespoň touhami a visením na
Bohu schopné vrátit se před první hřích. A Pán Ježíš slibuje oporu a
požehnání těm, kteří mu život svěřili a říká jim: „Nebojte se, já
jsem přemohl svět!“. Nový adventní pokus, nové adventní vstávání
začíná.
Prosím o Boží požehnání pro všechny, kteří s důvěrou v Boží
pomoc znovu upřímně začínají další advent svého života, aby se
opět o krůček přiblížili k Pánu svého srdce
Petr Eliáš
Milý otče Petře,
dovol mně, abych Ti jménem celé farnosti popřál všechno nejlepší
k Tvé padesátce pozemského života. Ať Ti Bůh žehná a provází Tě i
nadále na Tvé pouti. Přeji Ti pevné zdraví. Děkuji Ti za slova povzbuzení
při bohoslužbách. Ad Multos Annos.
P. Antonín

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
6. 12. 2009 - 1500 Mikulášská besídka v KD ve Staré Bělé. Všechny
rodiče s dětmi srdečně zve Orel a Junák Stará Bělá.
24. 12. 2009 - 1500 Vánoční mše pro děti. Bude probíhat sbírka hračekděti s sebou mohou přinést hračky, které poputují dětem do nemocnice.
25. 12. 2009 - 1600 Zpěv u jesliček v kostele v Proskovicích
25. a 26. 1100- 1700 Bude otevřen kostel - možnost navštívit Betlém
27. 12. 2009 - 1600 MO KDU - ČSL zve na tradiční Vánoční posezení,
které se koná v banketce Katolického domu v 1. poschodí. Program je v
jednání a bude upřesněn.
Pro maminky
8.12. 2009 1000 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
22.12. 2009 1000 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
Redakce: Monika Branichová- m.branichova@seznam.cz, P.Antonín Kocurekrkf.starabela@doo.cz
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!Výzva pro všechny, kteří hladoví po konání dobrých
skutků:!
Hledájí se dobrovolníci na funkce vedoucích
Tříkrálových kolednických skupinek. Kontakt:
zdenek.stanek@caritas.cz , nebo Tel.:731 625 839.

římskokatolická farnost vás zve na

BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
na opravu krmelínského kostela, který se koná
3.1.2010 v 1500 hodin
v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně
V programu vystoupí:
* děti z mateřské a základní školy
* cimbálová muzika Ondřejnica
* krmelínská scholička a kostelní sbor
* varhaník Jan Strakoš
Vstupné 50 Kč a více…
Děkujeme za sponzorské dary
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Za + rodinu Ševčíkovou, Teodora, Julii a Miladu.
Za + Emila Klimka, rodiče, živou a zemřelou rodinu.
Za + Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a rod. z obou str.
Za živé a zemřelé horníky.
Za + Josefa Foltu a manželku.
Za + Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za farníky.
Za + Marii Tichopadovou a syna.
Za + Karlu Chmelařovou, manžela a vnučku.
Za + rodinu Bukovskou, Novákovou, bratra, 2 švagrové a duše v očistci.

Za + děti a živou rodinu.
Za + Jiřího Madaru, živou a zemřelou rodinu.
Za + a živé členy živého růžence.
Za + Eduarda Kopku, manželku a přízeň.
Za farníky.
Za + Lucii Kozubkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.
Za nemocnou dceru, živou a zemřelou rodinu.
Za + Dušana Hamzala a živou rodinu.
Za + Štěpánku Sýkorovou a živou rodinu.
Za Martu Foltovou, živou a zemřelou rodinu.
Na úmysl dárce.
Za živou a zemřelou rodinu Nováčkovou a Valovou.
Za farníky.
Za + Ludmilu Nemynářovou, Zdeňku, Martu a + rodiče.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovou.
Za + Karla Lyčku, zetě Ing. Václava Rozehnala, živou a + rodinu.

Mše pro děti.
„Půlnoční mše“
Za farníky (sbírka na kostel)
Za + Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše.
Za farníky.
Za + Viléma Šindla, manželku, rodiče a vnuka.
Za + Jana Mrvu a duše v očistci.
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Děkovná mše na konci roku 2009

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.
St. Aurelius Augustinus

