PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
pondělí – pátek: 8:00, 12:00
středa: 19:00 (pro studenty)
sobota: 8:00, 20:00 (anglická)
neděle: 7:00, 8:30, 10:30, 20:00
první pátek v měsíci: 8:00, 12:00, 16:30
zpovědní služba v kostele NPM:
pondělí – sobota: 7:30 – 8:00
pondělí: 9:00 – 11:00 (Mons. Emil Soukup)
úterý: 14:30 – 16:30 (obláti z Plas)
středa: 10:30 – 11:50 (P. Stanislav Uhlíř)
čtvrtek: 14:30 – 16:30 (plzeňští františkáni)
pátek: 15:00 – podle potřeby (P. L. Kazda)
společenství na faře ve Františkánské:
úterý 9:00 - 10:30: misijní klub (pletení
vlněných dek)
úterý 17:30: příprava na křest a biřmování
středa 9:00 – 10:30: společenství nad texty
z nedělní liturgie
čtvrtek 18:00: modlitební společenství
adorace:
pátek 15:00 – během zpovídání – NPM
neděle 18:00 – půlhodinová adorace a
nešpory – kaple na faře
náboženství na faře ve Františkánské:
úterý 15:00 – předškoláci a prvňáci
úterý 16:00 – ostatní třídy
úterý 16:30 – příprava na první sv. přijímání
setkání u kafe na faře po nedělní mši sv.:
2. neděle v měsíci: po mši sv. v 7:00
3. neděli v měsíci: po mši v 8:30
4. neděli v měsíci: po mši v 10:30

MIMOŘÁDNOSTI:
neděle 24. 11. – Ježíše Krista Krále
evangelium: Lk 23,35-43
15:00 – výroba keramického betlému – fara
18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
pondělí 25. 11. – památka sv. Kateřiny Alex.
úterý 26. 11.
18:00 – mše sv. za respektování života –
kostel NPM
čtvrtek 28. 11.
17:00 – přednáška M. Vintrové a J. Kylara:
Sexuální zneužívání nejen v církvi – fara
modlitební společenství nebude

sobota 30. 11. – svátek sv. Ondřeje
neděle 1. 12. – 1. neděle adventní
evangelium: Mt 24,37-44
přineste si adventní věnce k požehnání
6:45 – začátek rorátních zpěvů doprovázených
orchestrem, pokračují při mši sv. v 7:00
15:00 – adventní varhanní půlhodinka – kostel
NPM
pondělí 2. 12.
19:00 – koncert rorátních zpěvů – kostel NPM
úterý 3. 12. – památka sv. Františka Xaver.
6:00 – mše sv. za svitu svíček s rorátními
zpěvy – po ní snídaně na faře
úterní mše sv. v 8:00 po celý advent nebude
středa 4. 12. – památka sv. Barbory
16:30 – poutní mše sv. v kapli sv. Barbory
v Muzeu církev. umění (vchod z parkoviště)
pátek 6. 12. – památka sv. Mikuláše
16:30 – mše sv. pro děti, po ní přijde sv.
Mikuláš, který bude rozdávat jablka a ořechy
(rodiče ať dárky nepřipravují) – kostel NPM
sobota 7. 12. – památka sv. Ambrože
adventní duchovní obnova farnosti: začátek na
mši sv. v 8:00 v kostele NPM, pokračujeme na
faře do odpoledních hodin, oběd zajištěn
donáškou pizzy. Na programu tři promluvy,
možnost zpovědi nebo duchovního rozhovoru,
mlčení.
neděle 8. 12. – 2. neděle adventní
evangelium: Mt 3,1-12
6:45 – začátek rorátních zpěvů doprovázených
orchestrem, pokračují při mši sv. v 7:00
15:00 – adventní varhanní půlhodinka – kostel
NPM

NESPI RÁNO ANI TY,
RADŠI PŘIJĎ NA RORÁTY
mše sv. se staročeskými rorátními zpěvy
v adventu v kostele NPM:
úterý v 6:00: mše sv. ve ztemnělém kostele
se svíčkami, zpěv rorát bez doprovodu, po
mši snídaně na faře, mše sv. v 8:00 nebude
neděle v 6:45: začíná
orchestrální provedení
rorátních zpěvů, samotná
mše sv., během níž roráty
pokračují, začne v 7:00.
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Rosu dejte, nebesa, shůry
Když už adventní ranní mši říkáme roráty, mohli bychom si
v kancionálu nalistovat píseň číslo 128, starobylý zpěv Rorate coeli
desuper, který zde najdeme s latinským textem i krásným českým
překladem. Co byste říkali tomu, kdybychom se nad ním při vstupu
do Adventu na chvíli zastavili?
Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.
Nebe je zavřené, Bůh se neprojevuje, mlčí. Mám dvě možnosti:
buď s Bohem přestat počítat a pozvolna uspořádat svůj život bez něj,
nebo být drzý a začít se pokoušet o nemožné: se vší touhou, kterou ze
sebe vymáčknu, volat, aby se už konečně nebe protrhlo, vždyť bez toho tento život nedává smysl.
Odlož hněv svůj, ó Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti. Hle, tvé svaté město je
pouští, opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný, to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde
k chvále tvé zpívali otcové naši.
Mám za sebou dlouhou cestu. Na svých malých odbočkách jsem si vybíral své oblíbené modly, můj
život je série drobných kompromisů a maličkých uhnutí z cesty. Přišel čas se zastavit a rozhlédnout se
kolem sebe a najednou s údivem zjišťuji, kam jsem se dostal. Kolem mě je poušť, vyprahlá země, v níž nic
nemůže růst. A nikdo mě sem nedotáhl násilím, to já sám jsem se kdovíproč na svých mnohých
křižovatkách rozhodl jít právě sem.
Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým a odpadli jsme jako zvadlé listí. Jako vichr nás
uchvátily naše viny, když jsi před námi ukryl svou tvář a vydal nás napospas nepravosti naší.
Bůh nemusí trestat. Stačí, když nebude dělat nic a vydá mě napospas mé nepravosti. Nemusí
projektovat žádné peklo jako trest pro hříšníky. To si umím s obdivuhodnou bravurností vyrobit sám. Stačí
nechat mi volnou ruku. Vynikám jako architekt vlastního pekla.
Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má. Pošli Beránka, ať vládne
zemi, od Skály na poušti až k hoře siónské dcery. Ať on sám sejme jho poroby naší.
Je to drzé, nesmírně drzé, ale nemám jinou možnost, než si sednout jako žebrák na dlažbu a volat:
Přijď, Pane, napravit, co jsem zpackal. Sám svůj život neumím. Pokoušel jsem se o to to zvládnout, ale
zjistil jsem, že zkazím, na co sáhnu.
Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš
v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin,
Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a Spása tvoje.
A Bůh promluvil. Mohl by vyčítat, hrozit, trestat, nic z toho by nebylo divné. Jeho první slova jsou:
Přijmi útěchu. Přemlouvá mě, abych se nechal utěšit. Buď tak hodný a přijmi útěchu. Copak takhle může
mluvit Bůh? Jako Janu Křtiteli bránícímu se křtít Mesiáše mi říká: Připusť to nyní, neboť tak je to třeba.
Přijmi útěchu. Vstup do Adventu.
P. Pavel Petrašovský

Adventní čtení
neděle 1. prosince: SNEK: V daleké
zemi Palestině žil před dvěma tisíci lety
šnek, který byl velmi starý a ve světě mnoho zažil. A protože
všechno dělal pomalu a rozvážně, nic z toho nezapomněl. Jeho
noha znala každou nerovnost země a každé zrnko písku na
poušti a ve svém domečku slyšel znít oceány. Tenhle šnek na
něco čekal. Čekal a pořádně nevěděl na co. Zažil ve svém
dlouhém životě už tolik neštěstí, že už je pomalu ani nemohl
unést. To, co zažil, na něm leželo jako těžké břemeno a doufal
v někoho, kdo by ho z něj mohl sejmout.
Stáří s sebou přináší i to, že jsme citliví na počasí. Šnekovi se
vedlo stejně.Šnekovi se nevedlo vždy stejně. Cítil každý déšť,
každý mrazík, každou písečnou bouři už kolik dní dopředu. Pak
se mohl vždycky na to včas připravit. Jednoho dne pocítil dosud
nepoznané přitahování. – Ráno objevil po dlouhém hledání
chutnou hlávku zelí, lezl po ní, ale docela těžko. „Něco je ve
vzduchu“, broukl si sám pro sebe. Musím prozkoumat, co to je.
pondělí 2. prosince: HOUSENKA: Tlustá housenka, která si
pochutnávala na hlávce zelí hned vedle šneka, se na něj udiveně
podívala, když viděla, že leze dolů. „Co je?“ zeptala se. –
„Nechutná ti?“
„Ale to počasí“, odpověděl mrzutě šnek. „Něco je ve vzduchu.
Něco, co jsem ještě nikdy nepoznal. Je to tak trochu jako před
bouřkou a trochu jako před úplňkem. Myslím, že je to ta nová
hvězda“.
„Hloupost“, řekla housenka.
„Ale nová hvězda může změnit celý svět!“ rozkřikoval se šnek
rozčíleně.
„Co je mi do nějaké nové hvězdy, když mám před sebou krásnou
hlávku zelí“, brblala housenka.
„Existuje jedno staré proroctví“, povídá šnek, „které říká, že pod
novou hvězdou se narodí spása světa. Jen jestli to je ten, na
kterého čekám. Musím ho najít.“
Já zůstanu tady a dosyta se najím“, rozhodla se housenka. „A
basta!“
„A když při tom promeškáš spásu?“ zeptal se šnek ustaraně.
„Dokud mám co jíst, tak mě nezajímá nějaká spása světa“, smála
se housenka.
„Jen jdi napřed, snad tě dohoním, až to tady všechno sbaštím“.
Šnek se namáhavě vydal na cestu přes pole, brázdu po brázdě
se plazil na své noze. Do betléma to bylo ještě mnoho set
kilometrů, ale to on nevěděl.
úterý 3. prosince: VLK: Nejednou tu sál vlk. Mohutné zvíře se
světélkujícími očima, ježatou srstí a ohromnou tlamou plnou
ostrých zubů. Zavrčel zle na šneka, ale ten odhodlaně
pokračoval ve své cestě.
„Ty nemáš ze mne strach? Zeptal se vlk udiveně.
„Proč bych z tebe měl mít strach?“ zeptal se šnek.
„Protože jsem zlý“, řekl vlk.
„Kdo to říká?“ otázal se šnek.
„Lidi.“
„A proč to lidé říkají?“
„Protože žeru jejich ovce.“
„A k čemu jsou jejich ovce?“
„Chtějí je sami sníst.“
„Ale“, řekl šnek, „to je zajímavé. Tak on i říkají, že jsi zlý, když
děláš totéž, co oni?“
„Tak důkladně jsem o om nepřemýšlel“, povídá vlk. „Ale zdá se,
že je to tak.“

„Pak nejsi horší než lidé“, usoudil šnek, „ani horší než ostatní
zvířata. Já třeba rád baštím jahody. To také lidé nemají rádi a
o mně říkají, že jsem špatný, protože jahody snědí raději
sami.“
Vlk byl docela rozrušen.
„Ty myslíš, nemají právo o mně říkat, že jsem zlý“, řekl šnek
klidně.
Ale co mám dělat, aby mě už neměli neradi?“
„Nikdo proti tomu nemůže nic dělat“, odpověděl šnek smutně.
– „Ale vím, že se brzy má narodit někdo, kdo má rád všechny
lidí a chce jim přinést spásu. Ale oni se budou přesto dál
nenávidět a dokonce se i zabíjet.“
„A kdo to má být?“
„Někdo, na koho již dlouho čekám. Jestli dobře rozumám
starým proroctvím, tak se už brzy narodí pod hvězdou, kterou
ještě nevidím.
Ale cítím, že přijde, a proto tam jdu, abych mu předložil bídu
celého světa.“
„Jdu s tebou“, rozhodl se vlk. „Budu ho chránit před zlými
lidmi.“
„Nikdo nemá právo o někom říkat, že je zlý“, řekl šnek.
středa 4. prosince: VĚDEC: Šnek měl
před nosem zrovna takový šťavnatý list
pampelišky, když tu ucítil, že ho někdo
zvedá.
„Hele šnek, helix pomatia, vzácný
exemplář velmi starého druhu, zdá se mi.
A jaký má zajímavý domeček.“
Krátkozraké oči za silnými skly se přiblížily
ke šnekovi a prohlížely si ho ze všech
stran. A pak už ho člověk dal do krabičky.
Šnek nejprve ztuhl strachy a pak
rozhořčeně zvolal: „Co si to dovolujete!“ –
„Vyprošuji si prosím trochu víc úcty“,
zabručel muž. Jsem vědec a zabývám se výzkumem životních
zvyklostí druhu helix pomatia antiqua. Proto je sbírám, studuji,
případně pitvám, popisuji a ukládám, nebo zahazuji.“
„A jste z toho šťastný?“ zeptal se šnek, který pomalu začal
chápat, že názvem helix pomatia je míněn právě on.
„Hloupá otázka“, odpověděl vědec. „Nejde přece o moje
štěstí, ale o vědu, a tím o spásu světa.“
To připadalo šnekovi divné: „Já hledám spásu jinde“, řekl.
„To je tvoje věc. Ale mýlíš se. Jak jsem už řekl, jen věda vede
ke spáse.“
„A můžu se vás ještě na něco zeptat?“ povídá šnek nesměle.
„Jen se ptej“, povzbuzoval ho vědec, „ode mne se můžeš
mnoho naučit.“
„Když vás vaše paní volá k obědu, volá na vás homo
sapiens!?“ chtěl vědět šnek.
„Hloupá otázka“, odvětil muž. „Samozřejmě, že na mne volá:
Tomáši! - - Proč se ptáš?“
„Protože si myslím, že ani vy nemůžete žít jen z vědy. Milé
pohlazení, přátelské slovo, teplá polévka, - to je často víc než
všechny latinské výrazy. - „A teď už mě, prosím, pusťte. Mám
před sebou ještě dlouhou cestu.“
Vědec, celý zmatený, vyndal šneka z krabičky a položil ho
pomalu do trávy.
„A kam vlastně spěcháš?“ zeptal se.
„Musím k tomu, - který zná moje opravdové jméno,“řekl šnek.
Ahoj, Tomáši.“
čtvrtek 5. prosince: LOUPEŽNÍK: Šnek ani nevěděl, kdy má
ta hvězda vyjít a ani, kdy vyjde. Přenechal to docela své noze,

která byla přitahována určitým směrem, a spoléhal, že najde
tu správnou cestu. A tak se vůbec nedivil, když jednoho dne
vlezl na koženou botu nějakého muže a sunul se až k jeho
kolenu.
„No, co to je?“ vykřikl muž, kterému to koleno patřilo. –
„Mám tě rozmáčknout?“
„Proč bys mne rozmačkával?“ zeptal se šnek udiveně.
„Copak nevíš, že jsem Habakuk, nejhroznější loupežník
všech dob?!
„Já znám jenom proroka Habakuka, o kterém vypráví Bible,
ale ten je už dávno mrtvý. Ostatně právě on řekl: „Běda
tomu, kdo se obohacuje cizím majetkem. A ty by se týkalo i
tebe, jestli jsi skutečně loupežník.“
„A to taky jsem. Ne, že by mi to působilo nějakou radost.
Poctivě řečeno, považuji to za docela šeredné povolání. Ale
nic jiného jsem se nenaučil a tak jsem si na to už zvyknul.
Vždyť už mi je skoro padesát.“
„Nikdy není pozdě se obrátit,“ řekl šnek.
„Ale jak mám začít Boží život, když mne nikdo nemá rád?
Každý přece ví, že jsem loupežník. Nikdo by mne nelitoval.“
„Někdo by tě přece litoval“, odpověděl šnek. - Ten, jehož
poslem byl prorok Habakuk. Umím si představit, že má rád
loupežníka Habakuka stejně jako proroka. Jen musíš mít
dobrou vůli.“
„A kde je?“ zeptal se loupežník vzrušeně.
„Někde kolem Betléma“, řekl šnek. – „Táhne mne to tam už
jistou dobu. A nemůžeš se zmýlit. Nad jeho domem bude
stát veliká hvězda.“
„Tak to se tam musím vydat“, řekl loupežník. Vzal šneka ze
svého kolena, položil ho do trávy, sebral své věci a už
mazal pryč.
„Spěchej pomalu“, zavolal na něj šnek. – „Uvidíš, že i já tam
ještě přijdu včas.“
pátek 6. prosince: KLUK: „Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky a troníček na tabáček: bude
z tebe hajdaláček.“
Šnek vystrčil zvědavě hlavu z domečku, když tu mu
najednou hbité prsty zmáčkly tykadla, až se leknutím znovu
stáhl zpět. Říkadlo se ozvalo znovu. Zase opatrně vyhlédl a
znovu ho v tykadlech zabolelo. Říkadlo se opakovalo, ale
tentokrát se šnek nedal vylákat.
„Jestli mě ještě jednou takhle šťouchneš, tak už
nevykouknu, i kdybys zpíval jak chtěl“, zlobil se šnek ve
svém domečku.
„Ale vždyť je to jen legrace.“
„Pro tebe snad“, řekl šnek., „ale mě to bolí. Vždyť tykadla
jsou moje nejcitlivější místo. A už vůbec to nejsou žádné
růžky, jsou to moje oči. Bylo by ti snad milé, kdyby tě pořád
někdo píchal do očí?“
Odpověď nepřicházela. Pomalu a opatrně, milimetr po
milimetru se šnek vysouval ze své ulity. Před ním seděl
kluk, mohlo mu být tak šest nebo sedm roků, a koukal na
šneka vykulenýma očima.
„To jsou opravdu tvoje oči? Skutečně? Ptal se šeptem.
„Skutečně“, odpověděl šnek s trochou pýchy.
„To je zajímavé“, řekl kluk.
„To jsem si nikdy nemyslel. A to se můžeš dívat i za roh?“
„No jasně“, odpověděl šnek a trochu pootočil tykadla, aby
kluk mohl vidět, jak jsou pohyblivá. „Ale teď už musím dál.
Mám před sebou ještě dalekou cestu.“
„Kam jdeš?“ „Hledám někoho, kdo sejme moje břemeno.
Ale ten je ještě daleko. Dneska do večera bych chtěl dorazit
aspoň k támhle k tomu stromu.“

„K té staré moruši?“ Kluk se usmál a pak začal zpívat: „Šnečku,
šnečku, vystrč růžky ...“
Šnek se poslušně stáhl do své ulity, kluk ho opatrně zvedl a už
s ním běžel k moruši. Byl tam za chviličku a šnek mohl zase
vyhlédnout ven.
„Dneska už se nemusíš namáhat dál“, smál se kluk.
„Díky za pomoc“, řekl šnek.
„Povím ti za to jeden příběh.“
A šnek vyprávěl příběh o dítěti, na které čeká celý svět a které se
má narodit pod velkou hvězdou.
sobota 7. prosince: SLEPIČKA:
Slepička si pochutnává na
šťavnatých listech salátu, které jí
hodili lidé. Šnekovi, který se cestou
dostal až sem, se jen sbíhaly sliny:
Měl strašlivý hlad. „Udělalo by ti něco,
kdybych ujedl něco z tvého salátu?“
zeptal se nesměle.
„Žádný salát nepotřebuješ,“ odsekla
slepička pyšně, protože nejsi nijak
užitečný.“
„Užitečný? To tedy nejsem“, připustil šnek skromně.
„Zato já,“ chlubila se slepička, „já musím mít hodně zeleného
krmení, abych mohla snášet vajíčka plné vitamínů.“
„Zajímavé“, odpověděl šnek slušně. „A co bude s těmi vajíčky
bohatými na vitamíny?“
„Lidé je snědí. Čím bohatší je potrava, tím lepší jsou slepice, tím
lepší jsou vajíčka, tím spokojenější jsou lidé, tím vydatnější je
potrava, tím šťastnější jsou vejce, tím lepší kuřata …hrůza jak jsem
se do toho zamotala.“
„To se stává, když se plácá a nepřemýšlí,“ řekl šnek.
„Přemýšlet je pro mě příliš namáhavé,“ řekla slepička.
„A to tvoje vyptávání mě úplně vyvedlo z konceptu. Radši si něco
ujez z mého salátu, aspoň budeš držet pusu.“
„Nic jiného jsem stejně nechtěl,“ řekl šnek spokojeně.
neděle 8. prosince: PANÍ: Do kurníku vešla nějaká paní. Podívala
se do hnízd, vybrala z nich vajíčka a pak zase odešla domů. Když
však přecházela dvůr, zahlédla šneka.
„Fuj, šnek,“ vykřikla, uchopila ho špičkami prstů za jeho domeček a
hodila ho velkým obloukem přes plot. Naštěstí dopadl šnek do
měkkého. Přistál v záhonu jahod. O tom už snil dlouho. Když
překonal leknutí, hned se dal do šťavnaté jahůdky. Jaké blaho!
Jeho štěstí však netrvalo dlouho. Paní přišla s košíkem v ruce
k záhonu a šnekovi nepomohlo ani to, že se stáhnul hluboko do
svého domečku. Byl odhalen.
„Fuj, zase jeden šnek,“ a už zase letěl velkým obloukem přes plot.
Tentokrát přistál v trávě pod hrušní, přímo vedle jedné spadlé
zlatavé hrušky.
„To tedy není zrovna špatné“, pomyslel si a zakousnul se do ní.
Už byl téměř sytý, když paní přišla se žebříkem a zase ho odhalila.
„Fuj,“ vykřikla, „to už je třetí“, a šnek zase letěl přes plot.
„Pomalu si na to zvyknu,“ pomyslel si šnek, když se vytáhl ze
svého domečku. „Copak tady bude dobrého?“ Tentokrát to bylo
zelí, krásná šťavnatá hlávka zelí. Šnek si vzpomněl na tu první
hlávku, ze které se vydal na svou velkou cestu, a znovu si začal
pochutnávat. Už si myslel, že by musel prasknout, kdyby si vzal
ještě jen malý kousek, když tu viděl zase přicházet tu paní.
Tentokrát nesla v ruce motyku, aby trochu nakypřila zelný záhon.
„Fuj,“ vykřikla, „dneska se to šneky jen hemží.“
A šnek zase letěl přes plot. Tentokrát však přistál v blátě vedle
silnice. Dneska jsem se asi trochu přejedl,“ pomyslel si.
„Byla to ale dobrá paní.“

