HOŘÍCÍ LES

ADVENT

Jeden hoch vášnivě toužil najít poklad. Vyhledal
zvlášť přísného učitele a deset let se pilně učil.
Konečně mu Mistr prozradil: „Poklad se ukrývá v
Hořícím lese. Půjdeš tam a v ohni spatříš mě. Budu
sténat a prosit tě o pomoc, ale nedbej. Musíš mi
prostřelit srdce šípem. Pak požár zhasne a tvůj poklad
bude na dosah.“
Všechno se stalo, jak učitel řekl. Ale když hoch
spatřil v ohni svého Mistra, nenašel odvahu střelit.
Upustil luk z třesoucích se prstů. V tom okamžiku
ztratil vědomí.
Když se probral, stál nad ním učitel a hřímal: „Jak
ses opovážil mě neposlechnout? Jsi zbabělec a pro
takové poklad není. Musíš se učit dalších deset let.“
Uběhlo deset let tvrdého studia, než učitel dovolil
žákovi znovu hledat poklad. Jeho příkaz zněl stejně
jako kdysi a stejně i všechno proběhlo. Ale mladík už
toužil po pokladu tak silně, že nedbal Mistrova nářku,
napjal luk a střelil. V tom okamžiku ztratil vědomí.
Když se probral, stál nad ním učitel a hřímal: „Jak
ses opovážil vztáhnout na mě ruku? Jsi příliš chtivý a
pro takové poklad není. Musíš se učit dalších deset
let.“
Mladík propadl zoufalství.
„Přišel jsem o poklad pro svou neposlušnost a
podruhé zas pro svou poslušnost. Já tomu učení prostě
nerozumím.“
Opustil Mistra a žil jako obyčejný muž. Prožil život
plný radostí i strastí. Oženil se, zplodil a vychoval řadu
dětí, těžce pracoval a pro samé starosti o denní
živobytí na poklad i Mistra zvolna zapomněl.
Jednou se vracel z cest a náhle spatřil hořet les.
Uprostřed plamenů sténal neznámý stařec. Muž necítil
strach a nepomyslel na odměnu, prostě jen uviděl
člověka v nouzi. Vrhl se pro starce a vynesl ho z výhně.
V tom okamžiku ztratil vědomí.
Když se probral, stál nad ním jeho učitel a smál se.
Požár zhasl a poklad ležel na dosah.
(Z knihy Daniela Fischeravá: Duhová Jiskra)
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Čekáme. Stále čekáme
na cosi, co nám schází.
Tak trapně, trpně čekáme
na to, co nepřichází.
A zatím venku za oknem
varuje větev holá:
Kdo nedoufá a neprosí,
ten marně Pána volá.
Je zde. Je v Slovu živ, jak dřív,
zve všecky k svému stolu,
a v poslušnosti jeho rad
nejlepší máte školu.
Ta dává smysl životu
a lásce naplnění –
v ní najde víra jistotu,
k níž jiné cesty není.
Tak šeptá větev prokřehlá,
když soumrak den už zháší.
Dlaň k dlani v prosbě přilehla:
„Přijď! Uzdrav víru naši!“

Týdeník

římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2
410 02 Lovosice
web: farnostlovosice.cz
2. neděle adventní

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE:
LOVOSICE
Kostel sv. Václava

Okolní kostely vždy 8:00

Ne – v 9.30
Út – 17.30
St, Čt – 8:00
Pá – v 16.30
Modlitební skupina
Út 16.30

1. ne v měsíci
2. ne v měsíci
3. ne v měsíci
4. ne v měsíci
5. ne v měsíci

Lukavec
Medvědice
Sulejovice
Velemín
-------

Mše DD Milešov
Pá – 9:30

Náboženství pro školní děti
úterý 14:30 – 15:30 a 15:30 – 16:30
Farní kavárna je na faře každou neděli po mši sv.
Aktuality:

V době adventní budou Roráty ve středu a ve čtvrtek od
8:00 v kapli na faře.
Svatý Mikuláš přijde na Lovosickou faru v neděli 8.12. po
mši sv. – Zveme všechny děti.
QUO VADIS Netradiční adventní duchovní obnova pro mládež
do 26 let, 13. – 14. 12. 2019, Děčín – Křešice s P. Petrem Kalasem
SDB, P. Jiřím Smolkem, https://www.dcml.cz/quo-vadis-netradicniadventni-duchovni-obnova-pro-mladez-do-26-let/
Tady se momentálně moje nápady vyčerpaly!
Pokud někdo máte zajímavou úvahu, pěknou tematickou báseň
nebo něco co by mohlo potěšit a povzbudit druhé tak mi to
pošlete na známou e mailovou adresu. Děkuji.

