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Advent - jak jej prožít   
 

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl jak na to. Mnohdy to 
nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry. Několik tipů jak žít víru ve 
všedním životě shrnul v desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to 
spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý bod lze žít buď jeden den, jeden týden, či jeden 
měsíc… Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 

 
JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH  CHTĚL VYŘEŠIT 

PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na mysli, 

budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará On. 
Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a 
připomenutí. 
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVA T 

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám na sobě 
vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém 
životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě důležité 
Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro 
dnešek chci tedy korigovat pouze sám sebe. 

JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, 

ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších nám přestává znít Boží volání. Jsme 
pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme 
povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali k čemu nás Bůh stvořil. 

JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ 
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo 

ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 
JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ  BŮH 

Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti. Půjde se mnou 
za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám místo na jeho dobré 
záměry. 

JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHT ĚL OKOLNOSTI 
PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM 

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj 
život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.  

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO 
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je v mých 

lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze to, co je možné, a vše 
ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí. 

(pokračování na 4. straně) 
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Světci měsíce 
Adelhaida 

( 16. prosinec ) 
 

Žila v 10. století v Burgundsku ve Francii. Byla dcerou 
krále Rudolfa Burgundského, který ji brzy zasnoubil s Lotarem 
Italským. Provdala se v šestnácti letech a byla mu dobrou 
manželkou. Přitom se starala o chudé a všem se snažila pomáhat. 
Lotar za tři roky zemřel. Jeho nástupce Berengar mladou vdovu 
nutil, aby si vzala jeho syna a protože ona odmítla, zavřel ji do 
žaláře. Odtud i s malou dcerkou utekla za pomoci svého kaplana 
do pevnosti Canossa. Na pomoc jí přišel Oto I., který Berengara 
přemohl. Když bylo Adelhaidě 20 let, vzala si Otu I. za manžela 
a o 11 let později byla spolu se svým manželem v roce 962 v 
Římě korunována za císaře a císařovnu. Ota I. zemřel v roce 973. 
V té době vznikly neshody mezi jejím synem Otou II. a jeho 
manželkou Teofanou. Adelhaida se stáhla do ústraní, zakládala 
kláštery a starala se o církevní zařízení ve své zemi. Přežila 
mnoho svých příbuzných, včetně syna a snachy. Po jejich smrti 
měl vládnout vnuk Ota III., ale protože byl ještě mladý, ocitla se Adelhaida naposledy v 
čele země jako regentka. Zemřela v roce 999 a v roce 1097 byla prohlášena papežem 
Urbanem II. za svatou.  

 

Fabiola 
( 27. prosinec ) 

 
Žila ve 4. století. Pocházela z patricijské rodiny Fabiovců. Provdala se za 

prostopášníka a zhýralce, ale rozvedla se s ním a znovu se vdala. Tím způsobila v místní 
církvi skandál, protože podle církevního práva byl nový sňatek po zákonné rozluce 
zakázán. Po několika letech však oba muži zemřeli, Fabiola činila pokání a poté, co jí 
papež svatý Siricius udělil dispens, byla přijata zpět do křesťanské obce. Přestala žít v 
přepychu a vykonala mnoho dobrého. Ze svého jmění podporovala chudé, nemocné, kněze 
a kláštery. Roku 395 se vydala na cestu do Betléma, kde se chtěla setkat se svatým 
Jeronýmem. Měla v úmyslu usadit se tam jako poustevnice a spolupracovat s ním. Nebyla 
však schopná žít samotářským životem a také hrozilo nebezpečí vpádu Hunů. Proto i s 
Jeronýmem a jeho druhy uprchla do Jaffy a pak do Říma. V Portu nechala spolu se sv. 
Pammachiem, zetěm svaté Pauly, postavit velký útulek pro chudé a nemocné. Bylo to 
první zařízení tohoto druhu v západní Evropě. Až do své smrti v roce 399 plna nadšení 
plánovala další projekty, které by mohla podniknout v zámoří. Hned po své smrti byla 
uctívána jako světice a jejího pohřbu se zúčastnil obrovský dav lidí. Sv. Jeroným si 
Fabioly velmi vážil a po její smrti o ní napsal slavnou chvalořeč. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
V dnešním čísle jste jistě zaregistrovali desetibodový návod, jak prožít Advent. Nemusíte 

tyto body dodržovat jen v čase očekávání příchodu Pána, ale také po celý rok a celý život. 
Krátkými radami shrnul papež Jan XXIII. moudrost svého života a tajemství své svatosti. Právě 
Advent je mimořádnou příležitostí začít s novým odhodláním. V tomto období můžeme víc než 
kdy jindy otevřít svá srdce pro Boha, potřeby druhých a sebe sama. Mne osobně oslovila nejvíc 
rada poslední : „Jen pro dnešek nebudu mít strach!“ Která rada se dnes vryje do Tvého srdce? 

                  Jarin 
 

 
1. Kdopak že nám mléko dává, přitom však to není kráva? Kdopak mečí mé, mé, mé, 

zdravější je ode mne. 
 
 

2. Černá hlavička, bílá nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená. 
 
 

3. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekyry bez dláta, a přece je pevný dost. 
 
 

4. Celé noci někde lítá, domů se vrací, když už svítá. V jeskyni se rozhlédne, hlavou 
dolů ulehne. Žádná myška, žádný pták, že bys to dnes neuhád? 

 
 

5. Motýl má jen oči pro ni. Září v louce, a jak voní! Včelkám dala nektar – pyl než jí 
podzim odzvonil. Nesmutni, vždyť zjara zase, rozkvete nám v plné kráse. 

 
 

6. Tiskací a taky psací, že nám ale dají práci. Ještě stojí za zmínku, skáčou pod a nad 
linku. 

 
 

7. Sotva tryskem rozběhne se, hučí všechny stromy v lese. Zastaví se - ticho v kraji, 
ani lístek nepohne se. 

 
 

8. Padá bílé nadělení, byl tu podzim a už není. Studí to a přece láká, postavíme 
sněhuláka. 
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Advent - jak jej prožít   
(pokračování z 1. strany) 

 
JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT 

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra? 
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ V ŮLI 

V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený problém, který 
přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit a předně vykonám 
něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec 
odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím 
důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace. 

JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZ ŘETELNOST 
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti 

svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk a miluje mne jako svou 
milovanou dceru nebo syna. 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH 
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít strach 

před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno : „Neboj se, jsem s Tebou, 
držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a 
hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil. 

 
Sedm statečných aneb  

podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 
(pokračování z minulého čísla) 

 

 Vstáváme a vyrážíme ještě za tmy a rosy. Bolí mě každý můj puchýř. Rozhoduji se jet z Navie 
do Ribadea autobusem. Katka solidárně se mnou. V Navii si tedy ještě dáme společně kafe a rozdělujeme 
se. My na nákup a bus, ostatní pěšky do Ribadea. Tříhodinové čekání na autobus jsme vyplnily nákupy a 
zíráním na nekonečné moře. Jedeme. Ribadeo je nádherné. Přímořské centrum turistického ruchu, 
historické jádro. Trošku komplikovaně nacházíme albergue. Je nutno zavolat na policii a ta nás zaeviduje. 
Čekáme další hodinu. Přichází skupina Italů vedená polským knězem Adamem. Od této chvíle se stávají 
našimi spolupoutníky stejně jako Joachím s jeho otcem. Povídáme si a čekáme. Albergue je přímo u 
moře, výhled je jak z filmu. Přijíždí policejní auto a z něj vystupují čtyři uniformovaní muži s razítkem. 
Tak tedy oficiálně bydlíme. Ale začíná tu být těsno. Posíláme naší druhé skupině varovné sms. Ale 
myslím, že mají problém. Stojí na druhé straně zálivu a jediným spojovacím prostředkem je dálnice 
nebo…bárka! A pak se to stalo. Nějaký dobrý muž s velkým autem našim přátelům zastavil a přivezl je až 
za námi. Jsme opět kompletní, slavíme těstovinami! Albergue je dost plné a Ital Miro dost chrápe☺. 3.9. 
Piňera – Ribadeo, 35 km-ale asi víc. 

(pokračování příště) 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Koza. 
2. Zápalka. 

     3. Mráz. 
     4. Netopýr. 
     5. Květina. 
     6. Písmenka. 
     7. Vítr. 
     8. Zima. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


