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Milí farníci,
„Skutečným a konečným cílem
obrácení je stát se svatým – stát se
celistvým, zcela otevřeným a
použitelným pro Boha, proměnit se v
‘nové stvoření‘ (2 Kor 5, 17), být
jedno s Kristem a skrze něho
s Bohem. Cesta svatosti musí pro
křesťana vždy znamenat nekončící
úsilí o život lásky, ke které nás
povolal Kristus.“ (Irma Zaleski)
Láska k Bohu se vyjadřuje také
modlitbou. A právě
modlitba
kontemplativní, tedy velmi prostá
modlitba, je cestou jak se stát
celistvějším, stát před Bohem takový,
jaký jsem, celou svou existencí.
Různé formy takové modlitby či
kontemplace, kde člověk neříká
mnoho slov, ale spíš hledí vnitřní
touhou na Boha, který se skrývá a
mlčí, mně na této cestě pomáhaly a
věřím, že i některé z vás to může
přitahovat.
V letošní postní době bych vám chtěl
nabídnout jednu možnost jak prožívat

toto období trochu intenzivněji, a sice
ve formě duchovních cvičení ve
všedním dni na téma „Úvod do
kontemplativní modlitby“. Nechám
se přitom inspirovat jezuitou Franzem
Jalicsem, který se po zatčení
v samotce naučil modlit se vzýváním
jména Ježíš a začal potom i druhé učit
jednoduché formě Ježíšovy modlitby
celým tělem (spojovat jméno Ježíš
s dechem).
Tyto „exercicie všedního dne“ se
budou opírat o 5 setkání (vždy
v úterý), která však mají vyzařovat do
ostatních dnů, ve kterých se budeme
sami každý den určitou chvíli věnovat
tiché modlitbě. Jednotlivá setkání
budou obsahovat sdílení našich
zkušeností během týdne, impulz a 2025 minut modlitby v tichu.
I taková modlitba ticha je formou
postu, protože nic „necítíme“, jen
stojíme či sedíme mlčky před Bohem
a čekáme, co on v nás chce činit.
Ať zakusíme, že Bůh v našem životě
a v našem srdci jedná, to vám všem
přejí
P. Günther a bratři obláti

Popeleční středou vstupujeme do
postního období, do období přípravy
na velikonoční svátky, do období
ticha a rozjímání. Nechme se do něj
uvést jedním z nejpovolanějších –
Tomášem kardinálem Špidlíkem.
Vybrané úryvky jsou z tenké knížečky
Umíme se modlit?, která nás
jednoduchou formou otázek a
odpovědí uvádí do krásného tajemství
modlitby. Citujeme z kapitoly Co je to
rozjímání?
Je tedy rozjímání úvaha spojená
s předsevzetím?
Je, ale není to všechno. Tzv.
ignaciánská meditace mluví o užívání
všech schopností. Přečteme si
například kousek evangelia. Snažíme
se si tu scénu představit, porozumět
slovům, která čteme. Učiníme si
předsevzetí, že budeme nauku
evangelia ponenáhlu uskutečňovat.
Ale mluví se tam o citu, o afektivní
stránce.
Je
dobré,
když
se
v duchovním
životě
dokážeme
přinutit, přemoci. Ale lepší je, když
už jsme došli tak daleko, že se nám
evangelium líbí a že odpovídá hlasu
našeho srdce. Za to se ovšem máme
modlit. Proto meditace končí tzv.
rozhovorem se svatými, s Pannou
Marií, s Kristem, s Otcem na nebi.
O čem se má tedy rozjímat?
Především o těch modlitbách, které
často recitujeme, o těch textech
evangelia, které často slyšíme nebo
čteme, o těch pravdách, které známe
z katechismu.

V klášterech mají pro meditaci
určený čas. Ale obyčejný křesťan je
ve stálém shonu. Kde by našel
vhodný okamžik?
Kdekoli, třeba když čeká na autobus.
Stačí si jenom umět položit otázku,
jako např. tuto: „Právě jsem se
pomodlil otčenáš. Co to znamená pro
můj dnešní den, že mám v nebi
někoho, kdo je v pravém slova
smyslu můj Otec?“ Položím-li si tu
otázku doopravdy, meditace už přijde
sama.
Jak začít rozjímání, když na to někdo
není zvyklý a neví, jak do toho?
Přirozený
začátek
je
četba
duchovních knih, zvláště Písma
svatého. Ta patřilo od samého
počátku ke křesťanské bohoslužbě.
V klášterech tvořila podstatnou část
denního programu.
…
Která je nejvhodnější doba pro
duchovní četbu?
Někteří radí hned po ránu, aby to
byly první myšlenky. Jiní doporučují
těsně před spaním. Ale je dobré si
otevřít Písmo a přečíst si pár řádků,
kdykoli nás něco i přivede z míry,
abychom, jak se říká, přišli na jiné
myšlenky.
…
Máme číst mnoho nebo málo?
Jíme tolik, kolik strávíme. Duchovní
četba je strava duše. Někteří potřebují
víc, jiní méně. Ale princip zůstává
stejný: asimilovat, strávit čtené, aby
Boží slovo proniklo do života.
(2. vyd. Olomouc: nakladatelství Centra Aletti
Refugium Velehrad-Roma s.r.o. 2008)

LEDEN VE FARNOSTECH
PLASY A MANĚTÍN
Tříkrálová sbírka, 1. – 14. ledna
Letos již poosmnácté chodili Českem
tříkráloví koledníci s pokladničkami
Charity České republiky. Na dveře
domů psali písmena K, M a B,
oddělená křížky a letopočet. Jak říká
jedna milá babička z naší bratrské
farnosti na Klokotech, je moc ráda, že
nad veřejemi toto požehnání má,
protože jí pokaždé při odchodu
z domu připomene, má-li s sebou
klíče, mobil a brýle. Ve skutečnosti
ale tato tři písmena spíš než počáteční
jména králů znamenají zkratky
latinské věty Christus mansionem
benedicat (Kristus ať žehná tomuto
domu).
Pamatuji se, že když jsme se před
sedmnácti lety přistěhovali, naše
první setkání se spolufarníky bylo
právě prostřednictvím Tříkrálové
sbírky, kdy na dveře domu, který
jsme právě začali dávat dohromady,
zaklepaly tři kolednice a byly rády, že
jim někdo otevřel. Po deseti letech
jsme zkusili koledovat znovu,
tentokrát s pomocí místních hasičů a
z Tříkrálové sbírky se stala tradice,
kterou Obora vzala za svou, stejně tak
i Kaznějov a další obce, letos poprvé
i Nebřeziny. Velké díky všem, kteří se
do sbírky zapojují a pomáhají tak
jednak dobré věci a jednak
znovunalezení starých tradic.
(LuBa)

Na plzeňské paletě 2018
V pondělí 22. 1. 2018 byla v Galerii
Jiřího Trnky v Plzni zahájena výstava
Na
plzeňské
paletě
2018.
Sedmdesát šest výtvarníků tvořilo na
malířské palety. Už první ročník
tohoto projektu, který realizuje spolek
Svět
podle
Jakuba,
pomáhal
varhanám v kostele sv. Barbory
v Manětíně. Letos tomu bude stejně.
Vystavovaná díla totiž budou zároveň
nabízena v aukcích, které budou
provázet každé zahájení výstavy.
Výtěžek potom poslouží jako
finanční spoluúčast při realizaci
dalších etap restaurování vzácného
barokního nástroje. S první fází jeho
opravy se již začalo v loňském roce.
Projekt získal záštitu Mons. Tomáše
Holuba, biskupa plzeňského, který
také
na
vernisáži
promluvil
a požehnal celému projektu a všem,
kteří se na něm jakkoliv podílejí.
Společně s druhým patronem
projektu Mgr. Martinem Baxou,
prvním náměstkem primátora města
Plzně a poslancem ČR, také napsali
krásné úvodní slovo do katalogu Na
plzeňské paletě.
Výstava na tomto místě bude
otevřena do 25. 2. 2018 a určitě stojí
za návštěvu. Poté se přesune do Ecentra ČEZ v Plzni, kde také 7. 3.
2018 v 17 hodin proběhne první
moderovaná aukce. V té bude
nabídnuto 15 palet - více je možné
najít na www.svetpodlejakuba.cz

(J. + M. Roštíkovi)

ZPRÁVY Z OMI světa
Rok oblátských povolání
"Jako odpověď na výzvu Generální
kapituly vyhlašuji od 8. prosince
2017 do 25. ledna 2019 « Rok
oblátských povolání. » Jeho tématem
bude téma Kongresu o povolání z r.
2016: "Pojďte, a uvidíte" (Jan 1,39):
Zaměřeni na radost a štědrost našeho
oblátského života." o. Louis Lougen,
generální představený OMI.
Náš "Rok oblátských povolání"
podpoří rozhodnutí papeže Františka
vyhlásit rok věnovaný "Mladým, víře
a rozlišování povolání" a zároveň
bude touto papežovou výzvou sám
podpořen. Mimochodem i jeho
projev, kterým se během audience
udělené 7. října 2016 členům
Generální kapituly ke kongregaci
obrátil, nás postavil ve světle potřeb
církve čelem k naléhavé potřebě
obnoveného úsilí ve službě povolání:
"Aby se toto všechno (církev pro
všechny) uskutečnilo, je třeba vykonat
velké dílo. I vy k němu máte svým
specifickým podílem přispět... Dnes
se zdá, že se misijní pole každým
dnem rozšiřuje... Proto je vás třeba,
je třeba vaší misijní odvahy, vaší
ochoty přinášet všem radostnou zvěst,
která osvobozuje a utěšuje." Tato
slova stejně jako celý papežův projev
nevytvářejí dojem, že by snad papež
František považoval naši práci za
ukončenou, že bychom snad měli
založit své kříže a ztratit se v
minulosti. Církev s námi počítá, aby
mohla odpovídat i dnes na potřeby

chudých a aby mohla i nadále psát
nové stránky dějin evangelizace!
V rámci Roku oblátských povolání
připravuje
i
česká
část
Středoevropské provincie misionářů
oblátů
spoustu
modlitebních,
pastoračních a misijních aktivit a
projektů,
o
kterých
budeme
informovat na našich webových
stránkách a na našem facebookovém
profilu (OMI Povolání).
(zdroj www.oblati.cz)

Říká se, co můžeš udělati hned,
neodkládej na zítřek. Byli jste
Rokem
oblátských
povolání
osloveni? Neváhejte a připojte
se k RŮŽENCI BEZ HRANIC!
Jak?
 Vyberte si den do 25. 1.
2019.
 Napište mail otci Vlastíkovi
na vlastimil@oblati.cz nebo
se hlašte přes Facebook.
 Pomodlete se ve vybraný
den růženec.
Že nás může být jeden den víc?
Nevadí! Čím více, tím lépe.
1 DEN = 1 RŮŽENEC ZA OMI
POVOLÁNÍ
Příspěvky sestavila a na další od Vás se těší Lucka
Bartůšková: lucie.bartuskova@centrum.cz,
ŘKF Plasy a Manětín ve správě misionářů OMI

Dobrovolný příspěvek na tisk: 5 Kč
Můžete předat oblátům.

