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V charitních dílnách se vyráběly adventní věnce 

Ještě než začala adventní doba, se v domažlických charitních dílnách sešlo několik 
maminek a dcer (a asi dva synové), aby si vlastnoručně připravily adventní věnce do 
svých domácností. Byl to už asi třetí ročník velice úspěšné akce připravené Romanem 
Holubem, který nejen dohlížel na průběh prací, ale také se rád rozdělil o své zkušenosti 
a napomáhal při řešení problémů.  
 

V adventu o ctnostech: spravedlnost 
Čtyři svíce na adventním věnci jsou tradičním symbolem čtyř neděl, které předchází 
Vánocům. Při našich nedělních bohoslužbách se nám letos stanou také symbolem čtyř 
základních ctností, o které se opírá klenba nejdůležitější stavby, jaká nám byla svěřena 
– našeho šťastného života. V reflexi o spravedlnosti, moudrosti, statečnosti a mírnosti 
vycházíme z poznámek benediktinského opata primasa Notkera Wolfa v jeho knize 
„Sedm hlavních ctností“ (kromě těch čtyř základních nebo kardinálních ctností, autor 
probírá ještě tři božské ctnosti, tedy víru, naději a lásku). 
Dnes si  připomeneme – třeba jako pomoc při osobní modlitbě – několik myšlenek 
o spravedlnosti. 
Nejdříve poznámka z Katechismu katolické církve: Ctnost je trvalá a pevná dispozice 
konat dobro. Dovoluje člověku nejen konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to 
nejlepší. Ctnostný člověk je ten, který svobodně koná dobro. (KKC 1803)  

Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu 
a bližnímu to, co jim patří. Spravedlnost vůči Bohu se nazývá „ctnost zbožnosti“. 
Spravedlnost vůči lidem uzpůsobuje člověka, aby respektoval práva každého 
a vytvářel v lidských vztazích soulad, který podporuje přiměřenost ve vztahu k lidem 
a společnému dobru. (KKC 1807) 
Notker Wolf cituje také sv. Benedikta: „Je psáno: Rozdělovalo se každému, jak kdo 
potřeboval. Kdo potřebuje méně, ať děkuje Bohu a není zarmoucený. Kdo však 
potřebuje více, ať se pro svou slabost pokoří a nevynáší se tím, že mu bylo 
prokázáno milosrdenství. Tak budou všechny údy v pokoji“. 
Inspirující je Wolfův pohled na souvislost mezí štěstím a materiálním zajištěním 
člověka: „Šťastný mohu být teprve v okamžiku, kdy prohlásím: teď mám tolik a tolik 
a už nepotřebuji víc. Protože teprve tehdy jsem nezávislý. Už mnou nesmýká strach 
a závist. Pouze svoboda přináší štěstí“. 
Ve vzájemných vztazích nelze dosáhnout spravedlnosti bez milosrdenství, bez 
odpuštění. Sv. Tomáš Akvinský prohlásil, že spravedlnost bez milosrdenství je krutost. 
Sv. Benedikt nazývá discretio – rozlišování matkou všech ctností. Ve výčtu zvláštních 
povinností opata uvádí: „Ať už rozhoduje o věcech Božích nebo světských, co poroučí, 
v tom musí rozlišovat a musí se řídit myšlenkou na rozlišování svatého Jakuba, který 
řekl: Budu-li svá stáda hnát příliš rychle, za den mi všechna pohynou“. Opat tedy řídí 
všechno tak, aby silní měli, po čem touží, a slabí aby neutekli.  
 

Co nás čeká v adventní a vánoční době 
Ve čtvrtek 27.11. se za účasti asi 10 farníků konalo setkání věnované pastoračním 
plánům pro adventní a vánoční dobu v domažlické farnosti. Program adventních 
setkání byl zveřejněn v předchozích Farních listech a je k nahlédnutí na webových 
stránkách farnosti. 
Při setkání zazněl návrh uspořádání adventních programů mimo prostor kostela a to 
pro širokou veřejnost. Výsledkem je pozvání k dvěma adventním zastavením: na 
3. advetní neděli u kapličky na Baldově a na 4. neděli v kostele U svatých. Začátek 
setkání, během kterého zazní adventní píseň a několik vět k reflexím, je v 16.00 hod. 
Přineste si lucernu nebo svíci. Na závěr setkání jsou připravené teplé nápoje. 
Na pátek 19.12, po ranní mši svaté, byl dohodnutý termín úklidu arciděkanského 
kostela. Prosíme o pomoc. 
V době vánoční pozveme děti ke společnému zpěvu koled u betléma v klášterním 
kostele v sobotu 27.12. od 16.30 hod. Žehnání malým dětem a těhotným maminkám 
se bude konat na závěr tohoto zpívání, před začátkem mše svaté a ne během mše, jak 
to bývalo v předchozích letech. Při večerní mši se bude konat žehnání vína (je to svátek 
sv. Jana) a večer v prostorách fary proběhne řízená degustace požehnaného vína.  
Během setkání zazněla také velice praktická, a v zimním období obzvlášť aktuální 
prosba, abychom při příchodu do kostela zavírali za sebou dveře! Děkujeme. 


