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ÚVODNÍK
Moji milovaní bratři a sestry v Kristu,
při zvláštních událostech lidského života je zvykem někomu něco
povzbudivého říci nebo napsat. Tímto považujte následující řádky jako
výraz mé účasti na vašem prožívání žhavé současnosti.
Mezi našinci se poslední dobou hodně mluví, píše a diskutuje o směřování
naší malé země. Zdá se, že nedávné parlamentní volby celou tuto polemiku
ještě vyostřily. Podle mnoha indicií lze usuzovat o tzv. patové situaci
v naší společnosti (potažmo i celém zbytku světa), která spočívá
především v neschopnosti domluvit se. Naše slova jsou totiž nemocná.
Proto bych chtěl přesměrovat pozornost od nich na důležité znamení času.
Dříve však mi dovolte malou odbočku…
Evangelium svatého Jana začíná prologem:,,Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo
Bůh.V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ (Jan 1,1-5).Autor – svatý
apoštol Jan, napsal své evangelium ve vysokém stáří a proto je jiné než ta předchozí. V jeho srdci Ježíšovo
slovo už přineslo plody a Jan se o ně mohl dělit autenticky dál ve svém bezprostředním okolí – ve
společenství lidí dobré vůle.Srdce miláčka Páně, jak byl také nazýván tento evangelista, bylo vhodnou půdou
připravenou k setbě Božího slova. Síla evangelia Ježíše Krista postupně vrátila prázdným slovům tehdejšího
světa jejich smysl. Nyní to podstatné…Oním důležitým znamením času a hvězdou našeho adventu se může
stát andělské volání do všech světových stran: „ Pokoj lidem dobré vůle,“Jak tomu rozumět? Mít dobou vůli
může znamenat být znovu otevřený pro setbu Božího slova. Především proto, abychom posléze v srdci
objevili a zakusili Boží dar pokoje…A mohli ho šířit dál.
Požehnaný čas novému naslouchání Slov přeje a vyprošuje váš otec Josef
P.S. Chtěl jsem alespoň takto vyjádřit svoji vděčnost za různé formy podpory a povzbuzení,kterých se mi
dostává od vás po smrti mé maminky Emilie Opluštilové.(Na věčnost odešla v pátek 10. 11. 2017 na faře ve
Velké Bystřici během večerní bohoslužby v našem farním kostele).
MIMO JINÉ
Hospicová péče
Milí přátelé,
domluvili jsme se s Otcem Josefem, že napíši pár základních údajů k hospicové péči. Co je cílem, jaký je
rozdíl mezi hospicovou domácí péči a agenturou domácí péče.Dále bych Vám nabídla pár titulů
z nakladatelství „Cesta domů“.Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o nemocné v konečném
stadiu nemoci, kdy je již léčba neúčinná.
Cílem je umožnit těžce nemocným dětem i dospělým, aby na konci života měli dostupnou zdravotní péči,
neztratili důstojnost a mohli se rozloučit. To vše v jejich přirozeném prostředí v blízkosti své rodiny a přátel.
Poskytnout kvalitní odbornou péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a
osamocením. Podpořit rodiny ve snaze umožnit svým blízkým zemřít důstojně v jejich domácím prostředí.
Pečovat o rodinné příslušníky i po smrti pacienta.Péče je poskytována na základě doporučení praktického
lékaře nebo ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice. Na základě aktivní spolupráce s praktickým
lékařem a dalšími odbornými lékaři.

Čím se domácí hospic odlišuje od lůžkového?
Domácí hospic nemá lůžka, vychází z přesvědčení, že i těžce nemocný a umírající může být v domácím
prostředí. Členové týmu chodí domů k pacientům. Lůžkový hospic nabízí péči pro ty, kteří z nějakého důvodu
doma být nemohou.
Jaký je rozdíl mezi domácím hospicem a agenturou domácí péče?
Domácí hospic je zdravotnické zařízení, jehož odborným garantem je vrchní sestra a lékař. Poskytuje
paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná délka dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Většinou jsou
to pacienti, kteří mají komplikované symptomy a bez této péče by museli být na akutních lůžkách nemocnic.
Domácí hospic nabízí služby multidisciplinárního týmu vždy včetně lékaře-specialisty. Služba je poskytována
24 hodin denně.Agentura domácí péče (homecare) poskytuje služby sester na základě indikace praktickým
nebo jiným ošetřujícím lékařem.
Chtěla bych Vás všechny, kteří někdy budete stát před otázkou, jestli váš blízký na sklonku života zůstane
v domácí péči, nebo bude umístěn do ústavního zařízení, podpořit v tom nejlepším rozhodnutí. Abyste vnímali
potřeby vašich blízkých a zvážili, která cesta bude ta správná. S pomocí všech agentur na péči nebudete
sami. Můžete vaše blízké doprovázet na cestě nelehké, ale oni nebudou vytrženi z kruhu rodiny, ze svého
domácího prostředí. Tímto rozhodnutím jim mnohdy zachováte důstojnost až do konce života.
V případě dotazů se můžete obrátit na pracoviště Charity v Olomouci: Mgr. Kateřina Petrželová koordinátorka domácí zdravotní a hospicové péče 585 754 690 a 736 764 925
Současně můžete přijít na naše středisko PS ve Velké Bystřici, kdy můžeme společně hledat cestu, jak řešit
vaši situaci. Pokaždé budete vítáni. Uvádím pár titulů, které mohou být vašimi pomocníky na cestě
doprovázení vašeho blízkého.
Umění rozhovoru o konci života (Angelo E. Volandes) - Žijeme většinou tak, jak si přejeme. Ale umíráme
většinou úplně jinak, než si přejeme. Autor knihy Umění rozhovoru o konci života, významný americký lékař,
ukazuje na poutavých příbězích sedmi svých velmi rozdílných pacientů, jejichž život končí, že k dobrému
konci nepotřebujeme za každou cenu vyspělé lékařské technologie, ale spíše něco, co nám je velmi vlastní –
rozhovor.
Jak být nablízku - Provázení posledními týdny a dny života
Brožurka o umírání, vydaná Cestou domů hlavně pro klienty domácího hospice a jejich pečující a rodinu.
V době zármutku- Těm, kteří ztratili blízkého člověka / Těm, kteří je provázejí
Brožura provází pozůstalé časem truchlení a vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka.
www.cestadomu.cz
Alena Pírková, koordinátorka pro PS
Dopis Alberta Einsteina dceři
Koncem roku 1980 LIESERL, dcera slavného génia, věnovala 1400 dopisů, psaných jejím otcem, Hebrejské
univerzitě s příkazem, nepublikovat je, dokud neuběhne 20 let od její smrti. Toto je překlad jednoho z nich.
Když jsem předložil teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo. To, co odhalím a přinesu teď, se rovněž asi
potká s nepochopením a s předsudky světa.
Žádám Tě, abys chránila mé dopisy, dokud se společnost nedostane na takovou úroveň, aby akceptovala to, co
vysvětluji níže. Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda nemá formální vysvětlení. Je to síla, která
zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru.
Tato univerzální síla je láska. Vědci hledají sjednocující teorii vesmíru a zapomněli na tuto nejmocnější
nespatřenou sílu. Láska je gravitace, protože přitahuje jedny lidi k druhým. Láska násobí to nejlepší co je v
nás a umožňuje lidstvu nevyčerpat se svým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme.
Láska je Bůh a Bůh je láska. Je to jediná energie ve vesmíru, kterou člověk není schopen podřídit své vůli.
Abych lásku učinil viditelnou, zaměnil jsem hodnotu ve své známé rovnici. Pokud bychom namísto E=mc2
akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána skrze lásku násobenou čtvercem rychlostí světla,
došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit.
Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat a ovládat síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice
urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie. Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil,
pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, láska je jedinou
odpovědí. Zatím neumíme vyrobit bombu lásky, na zničení veškeré nenávisti, sobectví, závisti a chamtivosti,
které devastují planetu.
Nicméně, každý člověk v sobě nosí malý generátor lásky, jehož energie čeká na vypuštění do světa.
Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat i dostávat, potvrdíme, že láska je schopná přesáhnout
všechno, protože je kvintesenci života.
Hluboce lituji své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež bije po celý můj život pro tebe. Možná je už
pozdě se omlouvat ale protože i čas je relativní, potřebuji ti říct, že tě miluji a že díky tobě jsem dospěl k této
úvaze.
Tvůj otec Albert Einstein

KALENDÁŘ NAPRVNÍ ČÁST PROSINCE
Neděle, 26. listopadu, Slavnost
Ježíše Krista Krále
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní
kostel je otevřený pro tichou modlitbu
Pondělí, 27. listopadu, Vinoř - V V K
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Čtvrtek, 30. listopadu, Svátek sv.
Ondřeje, apoštola
16:00 - Svésedlice
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 1. prosince
17:00 - Velká Bystřice - zpovídání
před adventem (otec Jan Jakubovič)
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše (otec Jan
Jakubovič)
18:30 - Velká Bystřice -adorace (otec
Jan Jakubovič)
19:30 - Velká Bystřice/fara - večeře +
přednáška (otec Jan Jakubovič)
Sobota, 2. Prosince
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
(otec Jan Jakubovič)
07:30 - Velká Bystřice/fara - snídaně
+ dokument o misii na Hondurasu
(otec Jan Jakubovič)
17:00 - Velká Bystřice/ fara - film
Godis not dead (otec Jan Jakubovič)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
19:00 - Velká Bystřice/orlovna večeře + církevní silvestr (otec Jan
Jakubovič a spol.)

09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf
Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní
kostel je otevřený pro tichou modlitbu
Pondělí, 4. prosince
06:30 - Velká Bystřice - kostel
otevřený pro tichou modlitbu
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 5. prosince
06:30 - Velká Bystřice - kostel
otevřený pro tichou modlitbu
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
Středa, 6. prosince
06:30 - Velká Bystřice - kostel
otevřený pro tichou modlitbu
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
16:00 - Svésedlice - mše v kapličce
Čtvrtek, 7. prosince, Památka sv.
Ambrože, biskupa a učitele církve
06:30 - Velká Bystřice - kostel
otevřený pro tichou modlitbu
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 8. prosince, SLAVNOST
PANNY MARIE POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
06:30 - Velká Bystřice - kostel
otevřený pro tichou modlitbu
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 9. prosince
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností

Neděle, 3. prosince, 1. neděle
adventní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - žehnání
adventních věnců a mše svatá (otec
Jan Jakubovič)
09:00 - Velká Bystřice/fara - farní
kavárna (otec Jan Jakubovič)

Neděle, 10. prosince, 2. neděle
adventní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše svatá s dětmi
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Rudolf)

16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní
kostel je otevřený pro tichou modlitbu
16:00 - Velká Bystřice/orlovna divadlo
18:30 - Velká Bystřice/kostel Adventní koncert souboru Rovina
Pondělí, 11. prosince
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 12. prosince
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
Středa, 13. prosince, Památka sv.
Lucie, panny a mučednice
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
17:00- Mrsklesy - mše v kapli
Čtvrtek, 14. prosince, Památka sv.
Jana od Kříže, kněze a učitele církve
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 15. prosince
06:30 - Velká Bystřice - kostel
otevřený pro tichou modlitbu
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 16. prosince
07:00 - Velká Bystřice - ranní mše
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
19:15 - Velká Bystřice/fara kontemplativní setkání
Neděle, 17. prosince, 3. neděle
adventní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec
František Foltýn)
09:30 - Hlubočky - mše (otec
František Foltýn)
11:00 - Bukovany – mše (otec
František Foltýn)
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Rudolf)
15:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření (otec František Foltýn)

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz
CO SE DĚLO
14. Výstava amatérských malířů a fotografů 12. – 19.11.2017
Dne 12.11.2017 nás Orel Velká Bystřice pozval již po čtrnácté do orlovny na zahájení výstavy děl
amatérských malířů a fotografů. Úsměv na tváři nám vyvolalo
vystoupení skupiny „Tragedia fis moll“, kterou jsme již podruhé
mohli slyšet na tradičním úvodním koncertu – mimo jiné si pro nás
totiž čtveřice šikovných děvčat nachystala několik písniček
k pobavení, dále zazněly i světové skladby (např. píseň z filmu
„Sestra v akci“), a nás, kdo jsme znali P.J.Olejníka, potěšila i
lidová píseň v jeho úpravě pro 4 hlasy.
Organizátorka výstavy, pí. Marie Plesková, nám představila autory
nádherných vystavených výtvorů (většina autorů se zahájení
výstavy osobně zúčastnila) – malíři: Pavla Dragounová
(Samotišky),
Dagmar
Elsnerová
(V.Bystřice),
Ivana

Foretová(V.Bystřice), Radek Janka (Bystrovany), Petr Juráň (V.Bystřice),
Zdeněk Kubáč (Olomouc), Eva Lužná (Olomouc), Lenka Peřinová
(V.Bystřice), Aleš Vojáček (Olomouc), Miloš Vojáček (Doloplazy), Pavel
Vojáček (Olomouc); - fotografové: Daniel Berka (Olomouc), Marek
Coufal (Lošov), Miloslav Krätschmer (V.Bystřice), Jiří Kroupa
(Bystrovany), Pavel Langer (Olomouc), Josef Laštůvka (Olomouc), Jiří
Malaska (Bohuňovice). Dekorativně doplnila výstavu svými
paličkovanými obrázky pí. Zdeňka Kunčarová (Olomouc).
Díky těmto autorům jsme mohli obdivovat jak malby či fotografie přírody,
města, tak i portrétová díla a dokonce i abstraktní výtvory. Tato rozmanitá expozice měla ale něco společné –
pohladila nás na duši. Budeme se zase příští rok těšit na krásná díla, která byla zároveň i vkusně
nainstalována. Díky za vše.
Marie Adamcová
POZVÁNKY
****************************************************************************************

Hanácký mužský sbor Rovina z.s.za podpory Města Velká Bystřice a Římskokatolické
farnosti Velká Bystřice pořádá

HANÁCKY ZPĚVE ADVENTNÍ
KDE:
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
KDY:
v neděli 10. prosince 2017 v 18.30
VYSTOUPÍ:
Hanácký mužský sbor Rovina a Cimbálová muzika Krušpánek
****************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO
zve malé i velké na premiéru pohádky, hranou nejmenšími členy souboru

O KŮZLÁTKÁCH
a na reprízu

POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH
KDY:
KDE:

v neděli 10. prosince června v 16 hod.
v orlovně ve Velké Bystřici

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!
****************************************************************************************
Milí přátelé! Srdečně vás zveme na:

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
KDE:
na faře ve Velké Bystřici, kde má pečovatelská služba
své zázemí
KDY:
ve středu 13. prosince v 16.00
Můžete se opět těšit na soubor Krušpánek a společně s námi si zazpívat
vánoční koledy.
Pírková Alena, koordinátorka pro PS
****************************************************************************************

Archa klub
KDE: společenská místnost na místní faře

KDY: vždy v 9.00

Program na advent
Čt 30.11. - výroba adventních věnců v DPS u sv. Anny
Pá 8.12. - promítání - český film Učitelka
Pá 15.12. - výlet do Loštic
Pá 22.12. - vánoční posezení
(změna programu vyhrazena)

****************************************************************************************

DALŠÍ ČÍSLO DĚNÍČKU VYJDE 17. PROSINCE!
Vychází 26.11.2017, uzávěrka dalšího čísla 13.12. 2017. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada: Eva
Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu
farnosti. Cena: dle zvážení

Pastýřský list pro první neděli adventní 2017
Drazí přátelé, vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že máme málo
času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu
Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.
Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že prý přestali věřit proto, že se zklamali, nebo proto, že se
nenaplnilo jejich očekávání, když necítili nějaký užitek ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé měli asi
hodně mylnou představu o Bohu. Udělali si z něj služebníčka, pomocníčka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho
velikost a asi je ani nenapadlo, že největším štěstím člověka je stát na Boží straně, být v jeho službě,
objevovat jeho velikost, stavět ho výš než sebe, dávat mu přednost před sebou. Naopak, kdo objevil Boha,
který podle slov Bible je Láska, ten po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi jsem se ptal jednoho snoubence, který
měl problém uvěřit v Boha: Co je pro tebe láska, produkt tvého srdce, nebo něco, co tě přesahuje a je bez
hranic, ale naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, že láska je nekonečná. Tak mu říkám: právě nekonečné lásce
říká Bible Bůh. Když se jí otevřeš a budeš milovat nezištně, bude v tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, ale zakusíš.
Tento objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit každý z vás. Stačí
dělat skutky lásky naprosto nezištně. Když miluješ, Bůh, který je Láska, je přímo v tobě a skrze tebe dokonce
působí, ty jsi jeho spolupracovníkem a máš podíl uzdravování světa, na budování Božího království na zemi.
Díváme-li se kolem sebe, musíme uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi, tak ve společnosti. A je dobře se
z toho umět radovat a všem, kteří se na tom podíleli, být také vděční. Vděčnost je velice užitečná, nejen
obohacuje, ale i uzdravuje mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabraňuje mnoha chorobám. Zároveň musíme
vidět, že není všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme ze všech stran, jak chybí lidé, jak všude chybí
pracovníci, a nepřiznaným důvodem je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymírajícího
národa shánějí do práce cizince, ale ostatní se přistěhovalců bojí. Umíme sice vydělávat a budovat, ale přestali
jsme umět milovat a nezištně sloužit. Opakujeme jako mantru, že všechno něco stojí a vše se musí platit. Já
uznávám spravedlnost, ale vidím vážný problém v tom, že jsme z peněz udělali boha, který je všemocný a bez
něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická moudrost říká, že Bůh je Láska, která je naprosto nezištná.
Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníků do Lurd. Tam mě zaujali jejich dobrovolníci všech
věkových skupin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící nemocným. Mezi desetitisíci poutníků bylo ten den až 600
vozíčkářů, o které se starali dobrovolníci, jejichž aktuální počet jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem se o
ně zajímal, zjistil jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale i ubytování a stravu, že takto
slouží každý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc doprovází poutníky své diecéze nebo země. Mladí studenti
si musí napřed vydělat na brigádách, aby měli na bezplatnou službu. Dospělí si na službu nemocným berou
dovolenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím musí být výchova? Jeden vedoucí mi odpověděl: Naše církev je
chudá, my děláme pro církev všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života! A já
musím potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že Lurdy přitahují nejen
zjevením a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky.
Nezištná služba z lásky může být lékem i na nemoci našich rodin a celé společnosti. Bude-li v našem životě
více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách
důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče
více času. Budou psychicky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou v harmonických rodinách. Pak bude
mladá generace zárukou lidské naděje a budeme mít i dost pracovníků pro různé obory. Mám upřímnou
radost, když slyším i od lidí nevěřících mnoho chvály na letošní celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde
se ukázalo tolik krásné mládeže. Ale taková mládež by neměla být výjimkou! Taková by měla být většina.
To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se v obyčejném všedním životě
otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmítneme sloužit falešným bůžkům, kterými se stávají peníze,
majetky, požitky či pohodlí a zábava, když se stanou nejvyšším cílem. Odpočinek je potřebný. Ekonomika je
nutná a spravedlnost vyžaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta nenahradí to, co přináší nezištně darovaná láska.
Vánocům říkáme svátky lásky, protože při nich zakoušíme mimořádnou blízkost Boha lásky, který se nám
daruje.
Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom denně otevírali své oči a uměli vidět spoustu příležitostí ke
skutkům nezištné lásky, jako je odpuštění či upřímná pomoc i cizím lidem, ochota trpělivě naslouchat,
věnovat čas, předpokládat dobré úmysly, či jen pozdravit člověka, kterého nepotřebujeme, dát druhému
přednost ve dveřích nebo na silničním přechodu, ohleduplně pustit před sebe jiné auto… Denně máme mnoho
příležitostí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho světa skrze skutky nezištné lásky. Boží přítomnost
udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci prožívat celý rok.
Přeji vám mnoho úspěchů v tomto snažení i hodně radosti z krásných plodů vaší spolupráce na posvěcování
světa. Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí víc, než obvykle. Kéž naše adventní horlivost
připraví skutečnou vánoční radost mnohým.
K tomu každému z vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan s pomocnými biskupy

