Advent 201 3
Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

UVNITŘ NAJDETE:
Advent Anselma Grüna
Zakázaná zóna aneb Tip na dobrou knihu z farní knihovny
Rozhovor mezi vlkem a psem ovčákem

Cítím v sobě touhu
Advent
Milosrdný Bože,
začíná adventní doba.
Cítím v sobě hlubokou touhu
tento čas intenzivně prožít.
Rád vzpomínám na to,
Jak se mě jako dítěte tato doba
dotýkala.
Avšak v posledních letech šel často
advent jakoby mimo mě.
Nemohl jsem najít čas k tomu,
abych si tiše sedl a čekal na tebe
a na tvůj příchod.
Musím nejprve přijít sám k sobě,
abych mohl rozevřít náruč
pro tvůj příchod.
Vím, že ze sebe nemohu vyloudit
pocity dětství.
Ale prosím tě, probuď ve mně
touhu po tobě.
Přiveď mě do kontaktu
s touhou mého srdce po světle a
lásce,
bezpečí a domově,
s touhou po tom,
“co žádné oko nespatřilo
a co nikdy nevstoupilo
do žádného lidského srdce.”
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Ukaž mi,
že žádné mé touhy
nemohou být utišeny
žádným člověkem
a žádnými vnějšími uspokojeními,
nýbrž pouze tebe.
Rozšiř mé srdce,
aby tě mohlo přijmout,
a veď mě do hlubokého ticha,
kde tě budu tušit
v základech svého srdce.
Když tě v sobě pocítím,
pak bude advent ve mně,
pak jsi přišel do mého srdce.
Pak odpadnou všechny vnějškovosti
a já pocítím, kdo jsem před tebou.
Dej, abych v této adventní době
přišel k tobě a k sobě samému,
aby se mi tvůj příchod stal skutečně
spásou.
Amen.
Anselm Grün
Důvěrná slova (Edice Klíč - Paulínky)

Advent v kriminále Václav Vaško
Opět vánoce (1955), druhé v kriminále. Předcházelo jim předvánoční období smutku a
depresí, nejkritičtější období lidí odloučených od domova. Začínalo listopadem a
stupňovalo se úměrně se zkracujícími se dny, sílícími větry, mrazivými dešti a
sněhovými závějemi. Přesto jsme intenzívně prožívali advent. Bylo nás několik, kteří
jsme spolu s kněžími utvrzovali sebe i kamarády v naději, že vše špatné jednou skončí
a - řečeno slovy staročeské adventní písně - "Hospodin přijde a všichni svatí jeho s
ním, a bude v den onen světlo velké, aleluja."
Z knihy Václava Vaško: Ne vším jsem byl rád, kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství
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Milí přátelé,
přeji vám, aby advent neutekl jako voda a my abychom nemuseli říci v předvečer
Štědrého dne, že jsme zase nestihli to, co jsme si předsevzali a co bylo hlavní
náplní adventu: Stále více se těšit na Ježíšův příchod – pro nás už ten druhý! A stále
silněji volat: Už přijď, Pane, co nejdřív přijď!
Jsme připraveni, napjatě Tě očekáváme, protože víme, že s konečnou platností
oddělíš dobro od zla. Na to se těšíme, že už všelijaké zlo nebude kazit krásné
stvoření, které pochází z Tvé ruky, ale bude jen vše krásné a dobré. A my už ani v
nejmenším nebudeme kazit přátelský vztah s Tebou i se svými bližními.
Vyprošuji nám všem radostnou křesťanskou naději. V úctě P. Jan.
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Rozhovor mezi vlkem a psem ovčákem
Mrzlo a sněžilo. “Počasí pro vlka!”,
stěžovali si lidé. Ale byl to právě vlk,
který tou zimou nejvíc trpěl. Z hladu
mu bylo na umření. Přiblížil se k
lidskému obydlí. Ale pes, který hlídal,
ucítil jeho přítomnost a začal hněvivě
štěkat. “Buď zticha!” prosil ho vlk. “Ty
sedíš v teple, jsi najezený a já umírám
zimou a hladem. Dej mi trochu ze své
misky!” Velký hlídací pes skutečně
seděl ve své budce na seně a před
ním na misce byly vidět zbytky jeho
večeře.
Psa ten nářek dojal. Pozval tedy vlka,
aby dojedl to, co zůstalo. Ten se na to
vrhnul a zpolykal všechno hltavě. Pak
se posadil před psa a začal rozhovor.
“Čím to je, že jsi takový boháč a já
žiju jak ubohý chudák?” “Hlídám ovce
a dům svého pána a za to mně dává
byt a stravu.” Vlk se podivil: “Jenom
za to?” Za tak málo práce máš velké
výhody? Kdybych se nabídl já
sedlákovi, že mu budu hlídat ovčinec,
také by mne za to živil?” “Určitě,”
odpověděl pes, “chceš-li, představím
tě a dám ti dobré doporučení.”
Vlka ta nabídka překvapila, začal si
tedy pozorně prohlížet psí boudu.
“Poslyš, je tu řetěz, pročpak býváš
uvázán na řetězu?” “Protože je to
starý zvyk hlídacích psů.” “A proč je
tvá srst na krku sedřená?” “To je od
obojku, za který jsem uvázán.” “I to
odpovídá starým zvykům hlídacích
psů?” “I to, je to sice nepříjemné, ale
co chceš, musím přece žít, a jak vidíš,
nežiji zle.” “Děkuji ti za poučení,” řekl
vlk. “Říkáš, že nežiješ zle. To já jsem
v bídě, ale jsem na svobodě a dávám
svobodě přednost před bohatstvím v
otroctví.”

Vlk se už chtěl vzdálit do lesa, ale
ještě se vrátil. “Poslyš, nemyslím už
na sebe, ale na své syny. Mám je
nechat na svobodě v lese a v bídě,
nebo je mám prodat do otroctví lidí?
Co ty bys mi poradil?” Pes naklonil
hlavu a mluvil šeptem, aby to nikdo
zvenší neslyšel: “Ty to nevíš, ale já si
kladu stejnou otázku, když myslím na
své syny. Kladu si ji však z opačné
strany: mám je pustit, aby utekli na
svobodu, nebo jim odkázat mou
službu v boudě a na řetěze? Poslyš,
když jsi na svobodě, zaběhni k
našemu výsostnému králi lvu a zeptej
se ho na radu. On prodělal oba druhy
života, v kleci v cirkusu a v širém
prostoru pouště.”
Vlk souhlasil, neběžel však ke králi
hned v zimě, ale až na jaře, kdy se
oteplilo. Jeho výsost král byl v dobré
náladě. Snědl pokrmy, které mu
přinesli poddaní, byl ochoten přijmout
vlka. Když však vyslechl s čím přišel,
cítil se uražen. Viděl v tom narážku na
svou vlastní osobu. Takové otázky
neřeší ti, co vládnou, ale mudrci.
“Obrať se k mé poradkyni, moudré
sově!” Vlk ji našel snadno, ale ani ona
nechtěla dát přímou odpověď: “Když
jeho výsost král nechtěl řešit problém,
nesluší se, abych odpověděla na
otázku já. Dám ti však radu. Ve
vesnici, která není daleko od místa,
kde žiješ, bydlí sedlák, který má
starého ovčáckého psa. Ten má za
sebou dlouhou a zajímavou
zkušenost.”
Vlk neměl chuť přiblížit se k
ovčáckému psu. Věděl, že nesnášejí
vlky, jsou horší než hlídací psi. Přesto
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se však odhodlal ho navštívit, protože
slyšel, že už je velmi starý. Ale jak ho
vyvolat ven? Nebylo to zapotřebí.
Jakmile ucítil pach vlka ovčácký pes,
okamžitě vyběhl ven a nehledě na
svůj věk se chystal k souboji. Vlk ho
hned uklidnil: “Nepřišel jsem krást
ovce, ale požádat o radu.” Pověděl
mu o svých problémech. Ovčácký
pes neupadl do rozpaků, neboť byl
nesmírně zkušený. Odpověděl
pohotově: “Pohleďte pane vlku, já
sloužím svému hospodáři, nejsem
však uvázán na řetěze, pobíhám
svobodně. Mám rád hospodářovy
ovce i jeho rodinu. Proto také nespím
v boudě, ale pod postelí dětí, které,
dřív než usnou, si se mnou hrají. A
pokud jde o stravu, sednu si blízko ke
stolu, kde oni jedí, a oni se se mnou o
své jídlo dělí.” Vlk to poslouchal s
velkým údivem. “Ty nejsi sluhou
svého pána?” “Jsem. Lidi stvořil Bůh
jako pány, psy jako otroky. Ale láska
dokáže změnit tento poměr, s otroky
se pak zachází jako se syny. Ne
všichni lidé se to však už dobře
naučili z té knihy, kterou nazývají
evangelium.”
Vlk zakroutil hlavou. Byl tak
zamyšlený, že zapomněl poděkovat a
odešel. Sedl si na kraj lesa a

přemýšlel. Když je to evangelium tak
úžasná kniha a když jsou lidé tak
chytří, jak to, že ještě nepochopili, co
tam stojí? V tom okamžiku zaslechl
za sebou hlas moudré sovy: “Protože
jsou jako ty, homo homini lupus,
člověk je člověku vlkem.” Vlk vyskočil:
“Copak já za to mohu, že jsem
vlkem? A že si cením svobodu, to
přece není nic zlého.” “Uklidni se a
seď!” řekla sova.
“Teď ti povím to, nač hledáš odpověď.
Svoboda je jeden z největších darů
Božích. Nikdo se jí nesmí zříkat, ani
ne pro jídlo. Ale svoboda je k tomu,
abychom konali dobro. Svoboda bez
lásky vede dřív nebo později k
otroctví. Naopak zase láska promění
sluhy v syny a z pánů udělá otce. Až
to všichni pochopí, pak přijde doba,
kdy ulehne ke spánku vlk s
beránkem. Ohlašuje to staré proroctví
(Iz 11 ,6). Ale to pak už nebude králem
lev z cirkusu, nýbrž lev z pokolení
Judova (Zj 5,5). Prozatím však i mezi
lidmi vládne mnoho cirkusových lvů v
lidské kůži a lidé usilují o svobodu
vlčí, zatím co ty hledáš lidskou. Ale
pst! To neříkej nahlas!”
Tomáš Špidlík, Bajky o moudré sově
(vydalo Refugium Velehrad-Roma,
2003).

CO SE DĚJĚ VE FARNOSTI...
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* Setkání dospělých na faře v Mníšku p. V Líšnici proběhla brigáda na vyčištění
B. každé úterý od 1 9 hod. Na programu je
četba a rozjímání Písma sv., beseda o
aktuálních událostech v církvi.
* Společná modlitba růžence ve středu
od 1 8,00 hod. v Mateřském centru Oázy.
* Poslední středy v měsíci od 1 8,30 hod.
úklid kostela v Mníšku pod Brdy.
* Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku pod
Brdy střídavě modlitby za farnost a

modlitby matek.

* Druhé soboty v měsíci konáme

pobožnost křížové cesty na Skalce od

1 4,00 hod. Příští bude 1 4. prosince.
* Byla nově uspořádána farní knihovna.
Výpůjční den vždy 1 . neděle v měsíci po
mši sv. v Mníšku, výjimečně po domluvě s
Petrou Dlabalovou.
* V neděli 1 . prosince v Mníšku „adventní
světlo“. Začátek v 1 7,30 na náměstí. Po
programu na náměstí bude v kostele
krátká bohoslužba a koncert chrámového
sboru.
* Od 2. prosince v kostele v Mníšku
adventní rána od 7 hod. (denně kromě
neděle).

prostoru kolem kostela. Situace ohledně
ohradní (hřbitovní) zdi je nyní na mrtvém
bodě. Vyhláška určuje obcím, aby se o tyto
objekty staraly, obec však tvrdí, že
odpovědnost za to nese farnost.
Manželé Dvořákovi skončili kostelnickou
službu v Líšnici a nyní se jedná o jejich
nástupcích.
Záležitosti kolem církevních restitucí
týkající se naší farnosti zatím nemají
žádný posun. Nyní dochází k revizi
předložených dokumentů. J. Mrázek byl
pověřen úkolem zkontrolovat osvětlení
Betléma.

P. J. Dlouhý plánuje umístit k Betlému
sošku/kasičku kývajícího andílka.
Výklenky v kostelní zdi navrhuje J.
Salcman osadit mozaikami vlastní výroby s
výjevy tematicky spojenými se slavností
Božího Těla: Ježíšova smrt, P. Maria,
eucharistické motivy, např. rozmnožení
chlebů, události ze Zeleného čtvrtku a pod.
Nejprve bude nutné zobrazované výjevy
naskicovat, vytvořit návrh pro památkáře,
* Adventní duchovní obnova pro
protože to podléhá jejich schválení. Pro
manželské páry v sobotu 7. prosince od 9 vytvoření mozaiky bude nutné
do 1 5 hod. v Komunitním centru Matky
sehnat/vyrobit velké množství
Terezy v Praze-Hájích.
různobarevných glazovaných střepů.
* V sobotu 7. prosince čtení bible od 1 4
Termín další schůzky PR byl určen na
hod. na zámku Mníšek.
* Kursy Alfa v divadélku Káji Maříka se
neděli 26. 1. 2014 od 19h na faře.
konají do 1 2. prosince.
OÁZA srdečně zve:
* Chrámový sbor zazpívá na Knoflíkovém
* děti i rodiče ve středu 4. prosince
trhu na náměstí v Mníšku v sobotu 1 4.
2013 v 17,00 hodin do kostela sv.
prosince.
Václava na setkání se
* Ve středu 1 8. prosince od 1 7 hod.
sv. Mikulášem. Těšit se můžete na
vánoční představení dětí v terapeutickém
příběh podle mikulášské legendy a
centru Magdaléna.
mikulášskou nadílku.
* Ve středu 1 8. prosince od 1 8 hod. v
kostele v Kytíně předvánoční koncert.
* mládež a dospělé v neděli
* V pátek 20. prosince vánoční koncert
8. prosince 2013 v 16,00 hodin do
dětí místní ZŠ v kostele v Líšnici.
komunitního centra OÁZY na
adventní recitál „věčně hledající“
zpěvačky a kytaristky
Z jednání Pastorační rady:
Evy Henychové.
Kurzy alfa úspěšně pokračují.
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Tipy na dobrou knížku z farní knihovny
Zakázaná zóna - Celá série
(díly 1 . až 1 2.)

Zakázaná zóna 6 - Střet

Zakázaná zóna 5 - Průvodce

řadou strhujících dobrodružství o střetu
křesťanů s okultismem. Hrdinové těchto
příběhů, dva dospívající sourozenci
Rebeka a Scott, postupně zjišťují, jak
zákeřné jsou léčky jejich nepřítele, ale
především jak nesmírná je moc Ježíše
Krista. Moc, která jim dává sílu k vítězství
nad temnotou.

"Krissi tvrdí, že její ruka sama od sebe píše
vzkazy od kohosi mimo tento svět - a že se
Napínavé čtení pro teenagery od známého ten někdo chystá na setkání s ní. Rebece
spisovatele Billa Myerse.
je jasné jedno, tajemný návštěvník
nepřichází jako přítel. Teď jí zbývá
Zakázaná zóna 1 – Duchové
přesvědčit o tom i kamarádku a postavit se
"Je vyvolávání duchů jen dětská hra?
zlu, s jakým se doposud nestřetla."
Když se Rebeka a její bratr Scott
Zakázaná zóna 7 - Kletba
přistěhovali na Floridu, možná si to mysleli "Proč tajemný Z poslal Rebeku a Scottyho
– ale jen do té chvíle, než narazili na
až do Luisiany? Už od přistání je
Tajnou společnost. "
pronásleduje jedna smůla za druhou.
Zakázaná zóna 2 – Klam
Pátrání po neznámé dívce zapletené do
"Rebeka netušila, do čeho se pouští, když rituálu voodoo se mění ve hru o život."
šla se svým kamarádem na přednášku o Zakázaná zóna 8 - Nemrtvý
reinkarnaci. Nechala se zhypnotizovat – a "Při natáčení filmu "Upír se vrací" se
to, co zažila, bylo tak děsivé a působivé, že začínají dít podivné věci. "Z" vysílá Rebeku
začala pochybovat o Bohu a o své víře."
a Ryana, aby pomohli mladé herečce,
Zakázaná zóna 3 – Zaklínadlo
kterou pronásleduje děsivý noční
"Tajná společnost se rozhodla, že Rebeka návštěvník. Má "Z" skutečně pravdu, když
bude za všechno pykat. Akce začíná:
tvrdí, že upíři neexistují? "
intriky, zaklínadlaJ Rebeka se ocitá ve
Zakázaná zóna 9 - Křik
velkém nebezpečí. Může ji zachránit už jen "Mike, bubeník populární metalové kapely
jediná věc - a musí na ni přijít ona sama. " "The Scream" začíná být nervózní. Temná
Zakázaná zóna 4 – Přízrak
image kapely, se proměňuje v děs."
"Uprostřed noci klepe na dveře Rebeky a Zakázaná zóna 1 0 - Šaman
Scotta zahalená postava – jejich největší "Uprostřed pustých hor Nového Mexika
nepřítel, Paní z Cesty, je přišla požádat o musí Rebeka, Ryan a Scott čelit lžím a
pomoc! Chce uspořádat v opuštěném
kouzlům mocného indiánského šamana."
domě spiritistickou seanci, a tak osvobodit Zakázaná zóna 11 - Čarodějka
ducha zavražděné holčičky, který se tam "Může čarodějnictví být i dobré? Co se
zjevuje. Ale když začnou události nabírat skrývá za populárním pozlátkem?"
děsivý spád, začíná sourozencům
Zakázaná zóna 1 2 - Karty
docházet, že se v domě nezjevuje pouhý "Nabízejí karty naději, nebo zkázu?"
přízrak – na souboj je přišla vyzvat
mocnost zla. "
Série knih pro mládež Zakázaná zóna je
"Julie, Rebečina nejlepší kamarádka se po
automobilové nehodě ocitla na hranici
života a smrti. Když se konečně probere,
vypráví svým přátelům o podivuhodném
zážitku - setkala se prý s andělem. A co
více, zdá se, že anděl jí navštěvuje dál a
nabízí jí, že bude jejím průvodcem".

Žehnání adventního věnce
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Milosrdný a dobrý Bože,
požehnej tento adventní věnec,
aby nás provázel v tomto čase
čekání a doufání.
Posilni skrze něj naši víru,
že se náš život zdaří,
že na počátku tohoto církevního roku
chceš spojit a uzdravit
všechno zlomené a nalomené.

také náš dům,
abychom v něm nacházeli domov
a uvědomovali si, že jsme skryti v tobě.

Ať světlo těchto svíček vyžene z tohoto domu
všechnu nenávist a svár.
Ať naplní tento dům
tvou láskou a tvou nadějí.

Požehnej tedy tento adventní věnec
a všechny v našem domě,
kterým září svíčky na tomto věnci,
dobrotivý a milosrdný Bůh,
Otec, Syn a Duch svatý.

Připomínej nám
světlem tohoto adventního věnce,
že ty sám bydlíš v našem domě.
Můžeme být doma jen tam,
kde bydlí tajemství.
Pokud ty s námi a mezi námi přebýváš,
Ať svíčky tohoto adventního věnce
můžeme my u sebe vydržet,
prozáří a zahřejí nejen náš dům,
neboť ty sám, nekonečné a nevyslovitelné
ale také naše srdce.
tajemství,
Ať tvé utěšující světlo zazáří v našem domě,
formuješ náš dům v domov,
aby obměkčilo veškerou tvrdost a pochybnosti. v němž jsme rádi.

Toužíme po tom,
aby tato adventní doba proměnila

Pondělí 1 0.00 hod.
Úterý

1 8.00 hod.
1 0.00 hod.
1 0.00 hod.
1 5.00 hod.

Amen.

Pravidelné bohoslužby ve farnosti

Kytín - domov seniorů, (1 x za měsíc, třetí pondělí v měsíci)
Mníšek p. Brdy - farní kaple
Mníšek p. Brdy - domov seniorů, (1 x za měsíc, první úterý v měsíci)
Trnová - domov seniorů, (1 x za měsíc, druhé úterý v měsíci)
Pleš - sanatorium, (1 x za měsíc, druhé úterý v měsíci)

Středa
Čtvrtek 1 8.00 hod.
Pátek 1 8.00 hod.

modlitba růžence podle domluvy
Mníšek p. Brdy - farní kaple
Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava

Sobota 1 4.30 hod.
1 4.30 hod.
1 4.00 hod.

Čisovice - kaple Panny Marie, (1 x za měsíc, první sobota v měsíci)
Trnová - kostel Sv. Ducha, (1 x za měsíc, poslední sobota v měsíci)
Skalka - pobožnost křížové cesty,
(1 x za měsíc, druhá sobota v měsíci)

Neděle

8.30 hod.
1 0.30 hod.
1 4.30 hod.

Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava
Líšnice - kostel Všech svatých
Kytín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Od 2. prosince probíhají v kostele v Mníšku adventní rána,
od 7 hod. (denně kromě neděle).
STOPY - vydává pro vnitřní potřeby Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy,
www.farnost.mnisek.cz. Sestavila Karolina Peroutková.

