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Pro dnešní slůvko jsem vybral první
verš žalmu z nedělní liturgie: „Kéž
mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro
své svaté.“ (Ž 85, 9-10)
Při čtení tohoto žalmu jsem si
vzpomněl na advent před dvaceti lety.
V té době jsme byli ve farnosti sv.
Václava a měli jsme tam společenství
mladých rodin. Společně jsme se
scházeli, modlili se... Ve farnosti jsme
tenkrát neměli kněze a na nedělní mše
svaté k nám dojížděl z Albeřic
P. Jindřich („Bratříček“), na kterého
s láskou a vděčností vzpomínáme.
Na začátku adventní doby jsme toužili
účastnit se rorátní mše svaté. Ale
protože to nebylo možné, sešli jsme se
na rorátní bohoslužbě slova.
Dodnes si pamatuji na tu atmosféru
potemnělého kostela, kdy jsme ve
společenství pociťovali Boží blízkost.

Při této bohoslužbě jsem při promluvě
přečetl text od sv. Anselma „Touha po
Bohu“, který byl ten den v breviářovém čtení. Uvědomil jsem si, že právě
to, co jsme četli, jsme tenkrát prožívali. Od té doby si každý rok 4.12. při
modlitbě breviáře na tuto ranní
bohoslužbu a ve společenství prožívanou adventní dobu vzpomenu.
A proč o tom nyní píšu? Jsme zase
kvůli probíhající pandemii v době, kdy
se nemůžeme volně scházet, zapálit si
adventní věnec a při modlitbě ve společenství očekávat příchod Spasitele.
Nabízím proto nejen našemu společenství, ale všem farníkům společné
prožití adventní doby s modlitbou sv.
Anselma (zkráceno):
„Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své
práce, vzdal se trochu od myšlenek,
které ti nepopřávají klidu. Odhoď nyní
starosti, které tě tíží, a nech stranou
své namáhavé činnosti. Uvolni se
trochu pro Boha a na chvilku v něm
spočiň. Vejdi do pokojíku své duše a
odstraň odtud vše kromě Boha a toho,
co ti napomáhá jej hledat. Zavři dveře
– a hledej ho. Mé srdce, řekni nyní, celé
mé srdce, řekni Bohu: Hledám tvou
tvář, Hospodine, hledám tvou tvář.
Nuže, Pane, můj Bože, pouč nyní mé
srdce, kde a jak tě má hledat, kde a jak
tě nalézat.

Pane, nejsi-li zde, kde tě mám
nepřítomného hledat? Jsi-li však
všude, proč tě tu nevidím? Jistě
přebýváš v nedostupném světle. Ale
kde je to nedostupné světlo? Jak mám
přijít k nedostupnému světlu? Nebo
kdo mě povede a do něj uvede, abych
tě v něm viděl? A pak, podle jakých
znamení a pod jakou podobou tě mám
hledat? Nikdy jsem tě, Pane, můj Bože,
neviděl, neznám tvou tvář.
Co má dělat, nejvyšší Bože, co má
dělat daleko od tebe žijící vyhnanec?
Co má dělat tvůj služebník, strachující
se, že ztratí tvou lásku, a odvržený
daleko od tvé tváře? Dychtí tě spatřit,
ale tvoje tvář je od něho příliš daleko.
Touží se k tobě přiblížit, ale tvůj
příbytek je nedostupný. Touží tě
nalézt, ale nezná tvé místo. Snaží se tě
hledat, ale nezná tvou tvář.
Pane, jsi můj Bůh, jsi můj Pán, a nikdy
jsem tě neviděl. Učinil jsi mě, obnovil
jsi mě, dal jsi mi vše, co je ve mně
dobrého, a dosud jsem tě nepoznal.
Byl jsem přece stvořen, abych tě viděl,
a dosud jsem nedosáhl toho, pro co
jsem byl stvořen.
Pouč mě, jak tě mám hledat, a zjev se
hledajícímu. Nemohu tě hledat,
nenaučíš-li mě tomu, ani tě nalézt,
nezjevíš-li se. Kéž tě hledám svou
touhou, kéž po tobě toužím, hledaje
tě; kéž tě naleznu svou láskou, kéž tě
miluji, nalézaje tě.“
Požehnaný adventní čas všem!
(j. Michal)

Adventní výzva
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 se sebou
- Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš
svou víru uplatňovat láskou.

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením

Od čtvrtka 3.12.2020 platí opatření 3.
stupně dle tabulky PES. Pro nás platí
nová pravidla: při bohoslužbách se
může obsadit až 30% kapacity kostela
(pro nás účast 60 osob). Musí být
zajištěny rozestupy mezi jednotlivci
v řadě 2m (neplatí pro osoby žijící
v jedné domácnosti) a při vstupu musí
být použita dezinfekce a roušky. Stále
také platí vynechání pozdravu pokoje.
Prakticky to pro nás znamená, že
problém s maximální počtem účast-

níků je pouze v neděli dopoledne, kdy
nás bývá dvojnásobný počet, než je
povoleno. Tuto situaci řešíme dvěma
dopoledními bohoslužbami v 9:00 a
v 10:30 hodin. Protože si uvědomujeme, že každé shromáždění více osob
má svá rizika, budou v neděli
k dispozici celkem čtyři bohoslužby:
V sobotu večer:
- mše svatá od 18:00 hodin
V neděli:
- mše svatá od 9:00 hodin (i on-line)
- mše svatá od 10:30 hodin
- mše svatá od 18:30 hodin
Proti minulému týdnu nebudou
bohoslužby slova v 7:45 a 17:00 hod.
Zůstává on-line přenos mše svaté
v 9:00 hodin z kostela pro ty, kdo
nemohou z nějakého důvodu přijít na
mši svatou osobně.
Dále budou slouženy ještě nedělní
mše svaté ve Voletinách v 7:45 a
v Žacléři v 11:00.
Bohoslužby (nedělní i ve všední dny)
budou v kostele. Pro zajištění maximální povolené účasti v neděli dopoledne budou připraveny tabulky pro
přihlášení farníků. Využívejte, prosíme, všechny nabízené termíny.

Informace z farnosti:
Vánoční nabídka knih
V kostele je připravena nabídka knih
z nakladatelství Návrat domů. Ceny
jsou na knihách označeny, uhradit
můžete jako obvykle do dřevěné
pokladničky.

Zapište se na nedělní bohoslužby
V kostele jsou připraveny tabulky
s možností přihlášení se k účasti na
nedělní bohoslužbě v jednotlivých
termínech.
Svátost smíření
bude probíhat v kapli v termínech
uvedených v pořadu bohoslužeb.
Přímý přenos z kaple BM
Přímý přenos nedělní mše svaté
z kostela NPM pokračuje.
Vysílání probíhá přes internet a připojit se můžete kliknutím na ikonu:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE
na webových stránkách farnosti:
http://www.farnosttrutnov.cz.
Nebo do svého webového prohlížeče
zadejte odkaz:
https://m.youtube.com/channel/UC
MooK6_gtLM9Zt8VrymFA0A

Apoštolát modlitby
na prosinec 2020
Všeobecný úmysl
Život modlitby
Modleme se, aby náš osobní vztah
s Ježíšem Kristem byl živen slovem
Božím a životem modlitby.
Národní úmysl
Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily
každého přijímáme s vděčností a
úctou k Bohu za dar života.

