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Hospodin nedopustí, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar
K nedělním liturgickým textům.
Hospodin přišel, zastavil se a volal
jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A
Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník
poslouchá.“ 1 Sam, 3,10
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V prvním čtení uslyšíme úryvek
z knihy Samuelovy, který popisuje
vznik nového prorockého povolání u
mladého Samuele, žáka Eliho.
Hospodin ho volá k tomu, aby se
s ním sdílel. Chce mu dát schopnost
poznávat svá tajemství, chce ho
doprovázet životem tak, aby dospěl
v moudrého Božího muže. A to se
také děje. Slyšíme to v závěru:
„Samuel rostl a Hospodin byl s ním.“

Jsou to charakteristická slova
vztahující se k význačným duchovním osobnostem. Zaslechl je např. i
sv. Jan Křtitel nebo samotný Ježíš.
To, na co chci poukázat, je skutečnost, kterou proces Samuelova
duchovního růstu započal a která ho
pravděpodobně i nadále kontinuálně provázela. A tou je schopnost
naslouchat. Hospodin nepromluví
k Samuelovi dříve, dokud on
nezaujme skutečný a vědomý
naslouchající postoj. Bůh k němu
nezačne hovořit, dokud se Samuel
nenaučí ztišit a otevřít své srdce
i mysl vědomě Bohu. Proč tomu tak
je? Odpověď a snad i důvod rovněž
v textu
nalezneme.
Hospodin
nedopustí, aby nějaké jeho slovo
přišlo nazmar. Hospodinova slova
jsou Duch a jsou Život. Jsou velmi
cenná na to, než aby se jimi plýtvalo.
Nemá proto smysl, říkat je
nepřístupnému srdci a uzavřené
mysli. Hovořit nemá smysl ani tehdy,
když druhá strana nenaslouchá. Je to
zbytečné, demotivující a zraňující.
Kdo nenaslouchá, vysílá totiž jasný
signál, že ho ten, kdo mluví, vlastně
ani nezajímá.

Mnozí křesťané si často stěžují, že
Bůh v jejich životě mlčí. Ale málo kdo
z nich si uvědomuje, že Bohu často
nic jiného nezbývá, protože ho
nepouštějí ke slovu. Modlitba pro ně
znamená stále jen mluvit a mluvit.
Pokud jim dojdou slova, začínají být
nesví. V modlitbě jsou dále zaměřeni
především na sebe nebo na druhé
lidi; jsou zaujati svými potřebami,
myšlenkami, přáními, tužbami a
mnoha dalšími z jejich pohledu
důležitými záležitostmi. Touhu
naslouchat Bohu či nechat se jím
poučit nemají. Na prosté odevzdání
se mu v důvěře, zklidnění a tiché
otevření se v srdci nebo na rozjímání
jeho biblických slov si čas nenajdou.
Vlastně to ani neumějí. Nejde jim to,
protože je to nikdo nikdy neučil.
Během života to poctivě a
systematicky netrénovali, a tak je
jejich mysl už příliš dlouho zvyklá
těkat sem a tam. Soustředit se a
zklidnit je pro ni proto těžké. A Bůh
mlčí,
protože
přes
všechny
pochopitelné důvody, proč to nejde,
je schopnost naučit se na cestě
k němu mlčet a naslouchat důležitá.
On nás totiž překřikovat nebude.
Učme se to tedy znovu a znovu,
nevzdávejme to. On nám pomůže.
(p. Jiří Pilz)

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením
Vláda ČR schválila s účinností od 27.
prosince přechod na pátý stupeň
systému PES, kterým se mění počet
účastníků bohoslužeb pouze na 10%
kapacity kostela. Sledujte, prosím,
aktuální stav ve sdělovacích
prostředcích. Budeme vás informovat i na našem webu.

-

rozestupů (využívejte i zadní část
kostela).
Eucharistii je možné přijímat pouze
na ruku. Prosíme, nevyžadujte
přijímání do úst. Přicházejte jednotlivě a v řadě zachovávejte potřebné odstupy. Před přijímáním si
sundejte rukavice. Přijmout je nutné
v prostoru u podávajícího.

kostela ve Voletinách). Desátky je též
možno nechat si poslat elektronicky
(napište prosím na e-mailovou
adresu
pilz.jiri@dihk.cz
nebo
jiri.pilz@centrum.cz).

Tříkrálová sbírka

Svátost smíření
bude probíhat jako obvykle v kapli
v termínech uvedených v pořadu
bohoslužeb.

Pro nás to znamená:
Všední dny budou beze změn.
V neděli k dispozici tři bohoslužby:
- mše svatá od 9:00 hodin
- mše svatá od 10:30 hodin
mše svatá od 18:30 hodin

Protože koledníci kvůli opatřením
spojeným s 5. stupněm PES
nemohou do ulic, bude letošní
Tříkrálová sbírka probíhat ONLINE.
Koleduje se na oficiálním webu
sbírky www.trikralovasbirka.cz.

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.

V arciděkanském kostele bude
v neděli 17.1.2021 umístěna kasička
Charity, do které bude možnost
přispět tento den během každé mše
svaté.

Pro zajištění maximální povolené
účasti v neděli dopoledne jsou
připraveny tabulky pro přihlášení
účasti na vybraném termínu. Využívejte, prosíme, všechny nabízené
termíny. Zvolený termín dodržujte a
pokud je to možné, termíny
střídejte.
Dále zůstávají v platnosti dříve
zavedená opatření, tj. použití
roušek, dezinfekce a zachování

Zemřel P. Jan Rybář
Ve čtvrtek 14.1. večer nás předešel
na věčnost náš milý kněz, otec,
přítel, krásný a milý člověk otec Jan.
Děkujme Bohu za jeho život

Informace z farnosti:.

Živý růženec
Lidé, kteří jsou zapojeni ve farním
Živém růženci a dosud neobdrželi
desátky na rok 2021, je naleznou
v arciděkanském kostele v obálce na
stolku mezi lavicemi (nebo v zákristii

Úklid kostela
Na stolečku vzadu je připravena
tabulka na úklid kostela na rok 2021.
Prosíme zájemce, aby se zapsali

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.

Apoštolát modlitby
na leden 2021
Evangelizační úmysl
Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé
vyznávající jiná náboženství a všichni
lidé dobré vůle prosazovali ve světě
mír a spravedlnost.

Národní úmysl
Za věřící různých církví – ať na
přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny
modlitbou a společnou pomocí
potřebným.

