
Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

letošní  Advent  je jiný a nový v tom, že se v něm ne-
zříkáme pouze toho, co nás od Boha odvádí, ale velmi neče-
kaně zažíváme i jiný druh nedostatku – v přístupu k Eu-
charistii, ke svátosti smíření a dalšímu.

Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba bě-
hem našich životů přijde. Žijeme ve svobodné zemi, přesto
zůstávají brány kostelů téměř zavřené. V žádném případě to
však neznamená, že by nás tato nová situace měla vzdálit od
Boha, od plnohodnotného duchovního prožití Adventu jako
radostného  očekávání  příchodu  Páně.  Naopak.  Dostáváme
příležitost zakusit nedostatek právě jako předstupeň ra-
dosti z naplnění.

Křesťan  je  povolán,  aby  vždy  upřímně  hledal  smysl
situací,  které před něho život  staví.  Za momenty radosti  a
útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich sílu, a chvíle
těžkosti, aby objímal jako svůj kříž. I o současné naší zkouš-
ce Bůh dobře ví,  provází  nás jí  a my se musíme ptát,  jak
může i  dočasný nedostatek  přístupu ke  Mši  svaté  našemu
duchovnímu  životu  prospět.  Především  nám  může  připo-
menout velikost a vzácnost  svátostí.  Vážíme si  jich dosta-
tečně? Uvědomujeme si, co nám v nich Pán zdarma neustále
dává? Nestaly se pro nás běžnými, každodenními a banální-
mi? Možná toto nám chce Bůh říci tím, že dopouští období,
kdy je nemožné přijít na Mši svatou. Snad si v něm máme
uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat z nesmírné-
ho daru svátosti smíření, plni vděčnosti doceňovat, jak ve-
likou událostí  v našem životě je odpuštění  hříchů a návrat
k čistotě Božího dítěte.

Prožívejme proto letošní Advent s tímto vědomím a
nechme se  touto novou situací  duchovně obohatit. Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a
nechme se vést Duchem Svatým, abychom dokázali teď více než jindy naslouchat Božímu hlasu. Zá-
roveň dávejme ještě větší důraz na to, co nám upřeno není. Je to především Boží Slovo, které je živé a
účinně působí v duši člověka. Nejdeme-li na Mši svatou, věnujme Slovu Božímu stejný či ještě delší
čas, než kdybychom na ni šli. Spojme se se svou či jinou farností k bohoslužbě přes obrazovku počíta-
če, čtěme v čase, který máme navíc, Písmo a nechme se jím proměňovat a posvěcovat. Copak Bůh

k člověku často nepromlouvá právě v tichu? Neobrací se k němu v poušti a samotě? Právě z mnoha pa-
sáží Písma víme, že tomu tak je.

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu a Pán nás navštíví o
Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, ale využijme ji moudře k ještě dů-
kladnější přípravě na shledání s naším Vykupitelem. K tomu Vám od Katedrály Ducha Svatého
žehná, Váš

+Jan Vokál

     Adventní zamyšlení královéhradeckého biskupa Jana Vokála  nad významem Adventu v době

protikoronavirových opatření. 

Bohoslužby v měsíci prosinci 2020
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude počet účastníků bohoslužeb omezen dle

platných  pravidel.  K  účasti  na  následující  nedělní  bohoslužbě  je  možné  se  přihlásit,
buď   předchozí  neděli  písemně  v  kostele,  v  době  kdy  je  otevřen  k  osobní  modlitbě,
nebo v následujících dnech na internetových stránkách farnosti. (záložka Přihlášení na bohoslužby)

So    5. 12. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    6.  12. 2020   2. neděle adventní 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    12. 12. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    13.  12. 2020    3. neděle adventní 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    19. 12. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    20.  12. 2020    4. neděle adventní 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

Čt    24. 12. 2020 vigilie Narození Páně           23:00 Jména Ježíš
Pá    25.  12. 2020  Slavnost Narození Páně 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    26  12. 2020                 9:00 Jména Ježíš
               17:00 Jména Ježíš

Ne    27.  12. 2020    svátek Sv. Rodiny 7:30 Jména Ježíš
9:00 Jména Ježíš

              10:30 Matka Boží

Adventní duchovní obnova on-line

V  sobotu 5.12. se uskuteční Adventní duchovní obnova
on-line. Začátek je ve 14.00 hod a její plánovaný konec kolem

20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení, mše svatá a večerní modlitba. Každý se může připojit na
YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno od-
poledne doma zastavit a prožít několik hodin v boží přítomnosti.
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Program:
14.00 – 1. zamyšlení – Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
15:30 – 2. zamyšlení – P. Jan Patty Pavlíček, novokněz brněnské diecéze
16.45 – příprava na mši svatou
17.00 – mše svatá z DCŽM Mamre – kázání ředitel centra P. Jiří Juris Jeniš
18.30 – večerní modlitba s chválovou skupinou 4G, modlitbu vede Jiří Dyčka a P. Jan Patty Pavlíček.
Během duchovní obnovy bude možné si popovídat přes telefon s knězem, nebo požádat o přímluvnou
modlitbu.

Možnost  získat  plnomocné  odpustky  v  souvislosti  s  jubilejním
rokem premonstrátského řádu 

V rámci jubilejního roku premonstrátského řádu, který slaví 900 let od
svého  založení,  udělil  Svatý  otec  všem,  kteří  připutují  do  kostelů
spravovaných premonstráty od 1. neděle adventní (29. listopadu 2020) do
svátku Křtu Páně (neděle 9. ledna 2022), plnomocné odpustky pro zemřelé,
a to za obvyklých podmínek. Celý text apoštolské penitenciárie:

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františ-
ka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům pro-
niknutým  pravou  kajícností  a  vedeným  duchem  lásky  ráda  poskytuje
možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie
a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v ju-

bilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni
řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě
za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakon-
čí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Nor-
berta.

Členové premonstrátského řádu,  kterým nemoc nebo jiná  vážná příčina  nedovolí  zúčastnit  se
oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, bu-
dou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní
návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uve-
dené  výše.
Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pas-
týřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velko-
ryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.
Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto roz-
hodnutím byly v rozporu.  Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

V brněnské diecézi se jedná o tyto svatyně: 
Nová Říše - farní a opatský kostel 
Stará Říše - farní kostel 
Krasonice -farní kostel a poutní kaple na Humberku 
Dlouhá Brtnice - farní kostel
Rozseč - farní kostel
Křtiny - farní kostel 
Bukovinka - filiální kostel 
Březina - kaple 
Šaratice - farní kostel 
Važany nad Litavou - farní kostel 
Kobeřice - farní kostel
Přeji, aby jubilejní rok Řádu premonstrátů přinesl nejen jeho členům co největší duchovní užitek.

                                              Vojtěch Cikrle – diecézní biskup brněnský

Z farní knihovny

Nová aktuální informace z Knihkupectví v Kostelním Vydří.
Naši  milí  zákazníci,  s  radostí  Vám  oznamujeme,  že  v  souladu  s

vládním nařízením umožňujeme od 18. 11.2020 ve všech našich Karme-
litánských knihkupectvích výdej vzdáleně objednaného zboží (přes internet,
e-mailem  či  telefonicky).  Otevírací  dobu  výdejních  okének  najdete  na
www.ikarmel.cz/o-spolecnosti.../kamenna-knihkupectvi.

vydri@kna.cz,  tel.  384  420  295  (Po,St,Pá  -  15,00  -  17,00  hod.),
otevřeno: Po, St, Pá - 15,00 - 17,00 hod.   Těšíme se na Vás!

Vánoční pohádky – Zbyněk Malinský
Po  dlouhých  desetiletích  znovu  vychází  půvabné  pohádky  Zbyňka  Malinského  pro  zimní  a

vánoční čas. Znáte třeba tu o vánočce, která se nechala pojistit proti připálení? Nebo o tom, jak si kam-
na o Vánocích zakouřila? Jestli ne, neváhejte a začtěte se do vtipných a laskavých řádků, protkaných
již téměř kultovními ilustracemi Miloslava Jágra. Určitě si je zamilujete tak jako generace vašich rodi-
čů.

A přesto říci životu ano –  Viktor E.Frankl
Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a

zakladatele logoterapie. Spis Psycholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou týdnů
v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet a jakou opo-
rou jim byl duchovní rozměr života. Hra  Synchronizace v Birkenwaldu z roku 1948, napsaná půso-
bivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. Propojují se v
něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a živým dialogem tří filo-
zofů,  kteří  mu byli  blízcí  –  Sokrata,  Spinozy a  Kanta.  Podle Frankla  vždycky zůstává v člověku
prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to i v extrémní situaci: „Nic
nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“

Bible do kapsy
Papež František stále vybízí k časté četbě evangelia: „Pamatujte na evangelium. Noste ho s sebou

v kapse či tašce a během dne si kousek z něho přečtěte.“ Toto kapesní vydání obsahuje text všech čtyř
evangelií v katolickém liturgickém překladu.

Průvodce adventem 2020 opět také pro android
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou

aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému
prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a od-
hodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každo-

denního rozjímání, meditace.
Každý den předkládá nově tři záložky: Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení,

která se tento den čtou při liturgii.
Zcela nová záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od

různých autorů. Texty modliteb nenajdete v tištěné podobě Průvodce ad-
ventem, ty jsou dostupné pouze v této aplikaci.

Aplikaci lze stáhnout na Google Play.

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   20. 12. 2020
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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