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Nezapomeňte na barborku! 
 

V  noci  na  čtvrtého  prosince  dávám  za  okno  podkolenku,  jak  jsme  to 
dělávali doma, aby tam sv. Barbora potají vložila mandarinku a hrst buráků. 
Nikdy nezklamala, vždycky přišla. V noci na  šestého prosince  se  těším na 
štěkání  psů  po  vesnici,  kteří  po  svém  odpovídají  na  zvonky  andělského  
doprovodu sv. Mikuláše,  jenž neodbývá svou nadílku hromadně někde na 
náměstí, ale  jde trpělivě od rodiny k rodině, od  jedněch dveří ke druhým, 
nestraší a naděluje. Na Štědrý večer se těším na to, zda Ježíšek dostal mé 
psaní a zda budou zase zvonit zvony půl hodiny před půlnoční mší svatou, 
zatímco mi bude  křupat  sníh pod nohama,  jako  když mi  zubař do  šestky 
vlevo nahoře pěchuje amalgám. 

Kdyby  letos  měla  sv.  Barbora,  sv.  Mikuláš  i  Ježíšek  zákaz  nočního 
vycházení, tak si vzpomenu na to, že panna Barbora byla uzavřena v izolaci 
ve věži, v níž si nechala zhotovit ke dvěma oknům i třetí, aby jí připomínala 
Nejsvětější Trojici. Vzpomenu si, že sv. Mikuláš zachránil svým anonymním 
darem  tři  chudé  panny  před  otroctvím  a  zneuctěním.  Vzpomenu  si,  že 
cesta  těhotné  Panny  z  Nazareta  do  Betléma  nebyla  žádnou  vánoční 
idylkou, ale pouze poslušností k vládním nařízením císaře Augusta, který ze 
svého rozmaru nařídil sčítaní lidu. 

Sv. Barboře stačila tři okna. Sv. Mikuláš zachránil tři dívky. Sv. Panna nás 
spojila s Nejsvětější Trojicí. Kdo by to byl řekl, že na ně budeme vzpomínat 
každý rok. Utrhněte si letos čtvrtého prosince třešňovou větvičku, vložte ji 
do vázičky s vodou, a uvidíte,  jaký zázrak se navzdory venkovnímu počasí, 
ročnímu období a  císařským nařízením  stane. Stačí  sklenice vody a  teplo 
domova,  aby  se  viditelně  projevila  skrytá  síla  našeho  Stvořitele. 
Nezapomeňte na barborku! 

P. Rudolf Hušek 
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Adventní zamyšlení 
Vstupujeme do adventního  času,  času příprav a očekávání připomínky 

příchodu našeho Pána  Ježíše  Krista na  tento  svět.  Jako  věříme,  že  Ježíš  je 
mezi námi  stále,  tak  i  jeho  "příchod"  se nám může  stát prožitou vnitřní 
skutečností, pokud se o to budeme snažit. 

Každá  velká událost  vyžaduje přípravu.  Tak  i my  se  znovu pokusme 
prožít  adventní  čas  v  usebranosti  a  s myšlenkou  na  příchod  něčeho  ‐
Někoho... Adventní čas nám často proteče mezi prsty a najednou zjistíme, 
že už  je konec doby adventní a  že  jsme  s nějakou přípravou ani nestačili 
pořádně  začít.  Snažme  se  tedy  věnovat  více  času  promýšlení  událostí 
zaznamenaných v prvních kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia. 

Ztišme  se,  zapomeňme  na  své  všední  starosti  i  radosti,  nechme  se 
proniknout  právě  přečteným  úryvkem.  Zkusme  si  představit 
událost  v  židovském  prostředí.  Co  znamenala  tehdy  a  co  říká  dnes 
mně?  Postupným  pronikáním  do  události  nás  může  Boží  slovo 
proměňovat.  Není  to  naší  zásluhou,  ale  především  působení  Ducha 
svatého, které jsme vnitřním ztišením umožnili. 

Marné  lidské  namáhání  bez Božího  požehnání  ‐  to  platí  nejen  o  díle 
hmotném, ale i o díle duchovním. 

 
1. neděle adventní 

Bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Marek 13,33 
„Přijď, Pane Ježíši." Bible končí tímto velkým pozváním, aby Ježíš byl 

s námi, potvrzením, že to, co má přijít, tady a teď ještě úplně není. „Přijď, 
Pane  Ježíši,"  znamená,  že křesťanství v  celé  své historii musí  žít  z  jakéhosi 
nenaplněného očekávání. 

My však požadujeme, aby se naše očekávání naplnila. Říkáme: „Proč  jsi 
to  pro  mne  neudělal?"  Býváme  zklamaní,  protože  skutečnost  naše 
očekávání nenaplňuje nebo je spíše nenaplňuje nějaká osoba: náš partner, 
děti, společenství. Od sebe a od druhých požadujeme a očekáváme věci, 
o kterých nám Boží slovo říká, že je nemáme požadovat ani očekávat. 

Pokud požadujeme plný život už teď, znamená to, že nežijeme v naději 
a ve víře. 

Jakých  požadavků  a  očekávání  se můžeme  zbavit,  vnitřně  se  od  nich 
osvobodit, abychom mohli být lépe připraveni na Ježíšův příchod? 
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2. neděle adventní 
Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. Matouš 1,8 
Jan Křtitel neukazoval na sebe, ukazoval od sebe k Ježíši. Křtil vodou ‐

a voda  je  pouhým  znamením  odkazujícím  na  to  podstatné,  na  Ducha 
svatého. Jestliže nebudeme jako Jan, dosadíme si za realitu různá znamení ‐
rituály, aniž abychom  chápali,  že  rituály pouze ukazují k něčemu,  co  je 
dalece přesahuje. 

Neulpíváme pouze na adventních a vánočních rituálech (adventní věnec, 
stavění betléma, "rybovka", půlnoční), místo abychom se snažili porozumět 
tomu, na co odkazují? 

3. neděle adventní 
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Izajáš 61,1 
Duch  vždy  spojuje, usmiřuje, odpouští, uzdravuje  a dává dva  vjedno. 

Znovu  spojuje a obnovuje  to,  co bylo odděleno a  co  se  sobě odcizilo. 
Naopak  to,  co  je  „ďábelské"  (z  řeckého  slovesa  diaballein,  které  značí 
„rozhodit,  hodit  od  sebe,  mrštit  každým  jinam"),  vždy  rozděluje 
a separuje to, co by mohlo být sjednocené a co by mohlo setrvávat v míru. 

Čím  víc  jsme  toho  schopni  dát  dohromady,  čím  víc  jsme  schopni 
odpustit, čím víc jsme schopni přijmout a radovat se z toho, tím víc žijeme 
v Duchu. A naopak platí,  že  čím  víc potřebujeme odmítat, oponovat, 
popírat,  vylučovat  nebo  eliminovat,  tím  otevřenější  jsme  vůči 
negativním a destruktivním hlasům a svým nejhorším instinktům. 

Jaké  rozdělení existuje  v našem  životě?  Jak umožníme Duchu  svatému 
toto rozdělení zacelit? 

4. neděle adventní 
Maria řekla: "... ať se mi stane podle tvého slova." Lukáš 1,38 
Na jedné straně milujeme a obdivujeme lidi, jako jsou Maria a Josef, ale 

na druhé straně už nenapodobujeme jejich cestu víry, jejich odvahu. Byli to 
dva laici, kteří naprosto důvěřovali své vnitřní zkušenosti s Bohem a kteří se 
jí nechali vést do Betléma a dál.  

Maria  a  Josef  kráčeli  s odvahou  a  ve  slepé  víře,  že  jejich  zkušenost  je 
pravdivá,  a  nikdo  jim  nemusel  dosvědčovat,  že  jednají  správně.  Jejich 
jedinou záchytnou sítí byla Boží láska a milost. 

Nedělní zamyšlení z knihy Richarda Rohra "Očekávání vánoc" 
vybrali Ludmila a František Jirsovi 
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Milé děti!  
Rok utekl jako voda a já jsem se těšil, že se 

s vámi  opět  setkám  v blatenském  kostele. 
Rád  bych  vás  všechny  viděl  a  pozdravil,  ale 
kvůli opatřením, která stále trvají, se bohužel 
v tak hojném počtu nemůžeme setkat.  

Celý  rok však provázím vaše kroky a moc 
dobře vím,  co  se vám  trošku nepovedlo, ale 
také vím, co  jste udělaly pěkného a dobrého 
pro druhé. Toho si na vás moc vážím. Jako mé 
malé poděkování vám na můj svátek v neděli 
6. prosince  nechám  v kostele  malou 
pozornost.  V Blatné  si  ji můžete  vyzvednout 
po  celý  den,  v Sedlici  po  mši  svaté  do 
11 až hodin.  

Pokud  budete mít  chvilku  čas,  budu  rád, 
jestliže mi  tam necháte  nějaký  vzkaz nebo pozdrav. Věřím,  že  těžké  časy 
pominou a příští rok se s vámi všemi potkám v blatenském kostele.  

Vašim krokům žehná                                                             váš biskup Mikuláš 
 
Prosba  
Chtěla bych se na vás obrátit s prosbou. Pro naší 73‐letou maminku, po 

mozkové příhodě, hledáme placenou výpomoc. Rodiče bydlí v Kasejovicích 
a my hledáme pečovatelskou službu nebo někoho schopného a ochotného 
nám s péčí o maminku pomoci. Budeme Vám vděčni za každý kontakt, radu 
na  koho  se obrátit, případně  za  konkrétní nabídku pomoci. Předem Vám 
moc děkuji.                                                 Iveta Vágnerová, tel. 724 212 455 
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Bohoslužby pouze pro omezený počet lidí 
Podrobnosti na farních nástěnkách a webech. 


