
 

Dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou 
měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě 
vám přidá. Neboť, kdo má, tomu bude 
dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, 
co má.                                          (Mk 4, 24-25) 
 
„Můj Pane, v tyto dny ke mně ze všech stran 
přichází záplava slov, melodií a různých 
lákadel. Pohlcují mé smysly, mysl a nakonec i 
srdce. Jak často zapomenu, nač se vlastně 
chystám.  
Jsou pro mě Vánoce opravdu zázrakem 
Vtělení Boha Otce do malého dítěte nebo 
plné mísy a kupy dárků? Vydrží radost těchto 
dnů dlouhý čas? 
V tobě, Pane, přišlo na svět Slovo tvého i 
našeho Otce. Slovo, které je nad všechny 
dary, protože přináší trvalý mír našim 
nepokojným srdcím.  
 
Prosím tě, zastav mě každý den aspoň na 
chvíli a dej poznat srdcem, co je a není 
podstatné, co vede k tobě. Ať i ve mně se 
zažehne Betlémské světlo, světlo Lásky a 
zazáří i z mé tváře lidem kolem mě, v rodině, 
přátelům i všem, které potkávám a budu 
potkávat.“ 
 
Děkuji ti, Ježíši, za dar ticha! 
                                                           -ap- 
 
 

TICHO. 
Naslouchejte zpěvu ptáků a větru ve větvích, 
hučení oceánů. 
Vnímejte strom, padající list, květinu, jako 
byste ji viděli poprvé. 
Možná, že právě v tom okamžiku 
pocítíte skutečnost, 
ten Ráj, 
z kterého nás, 
poté, co jsme opustili dětství, vyhnalo naše 
vědění.    (Z knihy Modlitba žáby, str. 47) 

  
                                  ***** 
 
Pokaždé, když se na někoho usměješ, je to 

úkon lásky, dar tomu člověku, krásná věc.  

Dobré skutky jsou články, které vytvářejí 

řetěz lásky.  

V životě nemůžeme dělat velké věci. 

Můžeme dělat jen malé věci s velkou 

láskou.  

Když chceme, aby lidé poselství o lásce 

slyšeli, musíme ho vyslat. Abychom 

uchovali lampu hořící, musíme do ní stále 

přidávat olej.  

Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.        

(Z myšlenek Matky Terezy) 

    

PŘIŠEL ČAS ADVENTU… 

        

        

          

PŘEDVÁNOČNÍ  

SETKÁNÍ 

   s pohoštěním a programem 

KDE: klášterní budova Regina, Divadelní, Zlín 

    KDY: 15. prosince 2015 
 

      

„Co je ti platné, jestli kdysi přišel 
Ježíš na tento svět, jestliže nepřišel 

do tvé duše.“ 
            (Origenes, +253) 
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Program:  
 

9.15 - 9.30     korunka k Nejsvětějšímu 

                      Srdci Ježíšovu                          

9.30- 10.30    mše sv. Mons. J. Nuzík,   

                      generální vikář 

10.30 - 11.45 úvodní slovo a sdílení ve 

                      skupinách 

 

11.45 - 13.00 společný oběd, káva  

 

13.00 - 13.30 hudební zastavení  

13.00 - 15.30 zábavný program, sdílení, 

                      zpěv….              

15.30 - 16.00 pohoštění 

16.00             zakončení   

 
 

 

Člověk může svůj život pochopit jako čas, 
který je mu dán k dialogu s Bohem…je 
povolán k mluvení, k vyjádření se, ke sdílení 
se, k odpovědi, k hledání svého povolání. 
 
Povoláním každého člověka je život v lásce. 
 
M. I. Rupnik,  Rozlišování, str. 54) 

 

  

Co je to vlastnĚ  ŽIvot? 

  

Nikdo z nás si život nevybral a nikdo nebyl 

tázán, kde a kdy se chce narodit… 

 

Podobenství o kapičce rosy: 
 
Svítalo a na lesklém listu zářila kapka rosy. 
Letěl kolem motýl. Zakroužil kolem kapky a 
pošeptal jí: „Kapičko, tobě by to tak slušelo 
na mých modrých šatech; byla bys jako 
nádherná perla! A já bych tě nesl nad pole, 
řeky a domy.“ 
 
Mezi listy se objevil pavouk, který si tkal síť. 
Pokoušel kapku: „Všichni by se ti obdivovali, 
kdyby ses rozhodla zdobit mou stříbrnou síť! 
Ptáci a hmyz by se ptali: co je to za krásu!“  
V tom se k ní vyšplhal po kmeni mravenec a 
poprosil ji: „Pojď svítit do mého domečku!.“ 
 
Kapička se trochu zmateně rozhlédla. 
Uviděla přitom na zemi maličkou kytičku, 
celou suchou, už byla na konci sil. Jako by jí 
říkala: „Mám žízeň.“ Kapička neváhala: 
rychle sklouzla po větvi, spadla na zem a 
rozstříkla se u kořínků zvadlé kytičky, která 
rázem ožila. 
 
 
(Z úvodu knihy „O životě“ – myšlenky  
moudrých). 

Odevzdání se Božímu milosrdenství 

Bože, milosrdný Otče, 
který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, 

Ježíši Kristu, 
a vyléváš ji na nás 

v Utěšiteli Duchu Svatém, 
tobě dnes svěřujeme 

osud světa i každého člověka. 
 
 

Skloň se k nám hříšným, uzdrav  
naši slabost, 

přemáhej všechno zlo a 
dej všem obyvatelům země 
poznat tvé milosrdenství, 

aby v tobě, trojjediný Bože, 
vždy nacházeli zdroj naděje. 

 
 

Věčný Otče, pro bolestné utrpení 
a zmrtvýchvstání svého Syna, 

buď milosrdný k nám 
i k celému světu. 

Amen! 
 

 
 

Setkání jsou podporována statutárním 
městem Zlín ! 

 
 



 

 


