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Sv. Mikuláš navštívil také faru 

V doprovodu dvou nadmíru radostných andělů přišel minulou neděli na domažlickou 
faru dlouho očekávaný host – sv. Mikuláš.  Na setkání s ním dorazilo spolu se svými 
rodiči několik desítek dětí, které nejen obdržely od něj dárky, ale měly i příležitost si se 
svatým biskupem popovídat a ujistit ho o svých předsevzetích. Většinu dětí Mikuláš už 
dobře zná podle jména díky nedělním bohoslužbám, na které shlíží z nebe a zdá se, že 
moc blízcí jsou mu ministranti, kterým děkoval za jejich službu u oltáře a požádal, aby 
se snažili ji plnit ještě svědomitěji. 
Více fotografií z nedělního setkání najdete na webových stránkách farnosti 
(www.farnostdomazlice.cz) 
 

Pár slov o mlčení a o svátosti smíření 
Doba očekávání Narození Páně a přípravy na jeho druhý slavný příchod, čili advent, je 
dobou vhodnou pro ztišení, reflexi a modlitbu. Asi nic nám nevadí tolik, jako celý 
předvánoční shon a násilné dokreslování „vánoční atmosféry“ a devalvace svátečních 
symbolů a zvyků. Nátlak reklam, všude znějící „Narodil se Kristus Pán“ apod. Do jisté 
míry se s tím musíme smířit, nemusíme však tomu podlehnout. Naše srdce, podobně 
jako náš domov, nakonec i kostel, může být místem ticha, do kterého vstupuje Bůh. 
Někdy stačí jednoduše vypnout televizi, jindy se musí lépe zorganizovat čas pro práci 
a odpočinek, nebo vzít do rukou Písmo sv., modlitební knížku nebo jinou duchovní 
literaturu. Nejjednodušší by mělo být najít ticho v kostele. Přijít na bohoslužbu 
o několik minut dříve, zaujmout místo, zahájit svůj vnitřní rozhovor s přítomným zde 
Bohem. Občas to ale není vůbec jednoduché… A to nejen kvůli rozhovorům, které 

probíhají v kostelních lavicích a ve frontě a zpovědnice, ale také kvůli… společné 
modlitbě.  
Obracím se na Vás opět s prosbou o zachování ticha a mlčení v kostele. Společnou 
modlitbou věřících je liturgie – mše sv. a další bohoslužby. Přitom se modlíme spolu 
s ostatními a za ostatní. Přednášíme Bohu prosby za svoje a jejich potřeby. Takovou 
společnou modlitbou může být také růženec přede mší svatou, při kterém se modlíte 
za všechny potřebné, nebo i na úmysl farnosti.  Za to vám děkuji. Prosím však o dvě 
důležité věci: za prvé, když se ostatní modlí, nerušte jejich modlitbu zbytečnými 
rozhovory. Zkusme se naučit už od vchodu do kostela zachovat posvátné mlčení. 
Naopak, když z toho kostela vyjdeme ven, najděme si chvíli na rozhovor s ostatními, na 
srdečný pozdrav, na pár hezkých slov.  
Za druhé: dejme si šanci a prostor pro osobní modlitbu. Těch pět minut před začátkem 
bohoslužby, kdy už se nemodlíme nahlas je příležitostí pro ztišení, srovnání myšlenek, 
přípravu na přijetí slova, se kterým přichází Bůh. Modlitba není pouze mluvením 
k Bohu – je také nasloucháním. I kdybyste nestačili dokončit poslední desátek, už se 
dál nahlas nemodlete a nechte si prostor pro pár minut ticha. Třeba poznáte, že to 
potřebují nejen ti ostatní kolem vás, ale i vy sami.   
V nadpisu k článku je také pár slov o svátosti smíření. Mnozí z nás přistoupí k této 
svátosti před Vánocemi buď po společné kající pobožnosti v pátek, nebo při jiné 
příležitosti. Pokud slovu „zpověď“ rozumíme nejčastěji ve smyslu „vyznání hříchů“, pak 
si musíme uvědomit, že svátost smíření je něco víc, než pouhá zpověď. Účinek této 
svátosti, tedy „co to s námi udělá“ záleží nejen na Boží milosti, ale i na naší ochotě tu 
milost přijmout. Rutina v prožívání zpovědi ještě nikomu nepomohla… 
Dovolte, že připomenu pár základních pravidel. Než se zařadíte do fronty a vstoupíte 
do zpovědní místnosti, najděte si čas na dobrou přípravu. Začněte modlitbou – třeba 
z kancionálu (č. 045) – a světlo Ducha svatého při zpytování zvědomí. Otevřete si 
vhodný text tzv. zpovědního zrcadla, opět lze k tomu použít kancionál (str. 71 a další) 
nebo si vypracovat svoje schéma. Po zpytování svědomí prožijte lítost za své hříchy 
a vyjádřete ji Bohu v osobní modlitbě. Ještě než předstoupíte před zpovědníka! 
Nehledejte ospravedlnění, nepřidávejte si zbytečná obvinění – litujte před Bohem 
svých hříchů, a pouze svých! (Za hřích považujeme pouze dobrovolné a vědomé 
porušení Božího zákona). Zvolte si úkol, dejte si nějaké předsevzetí. Udělejte si v tom 
pořádek, pojmenujte, co je nejdůležitější, který hřích vás nejvíce tíží. Zamyslete se, co 
jste schopni pro jeho překonání udělat. Teprve potom přistupujte k vyznání hříchů 
před knězem. Nezapomínejte na znamení kříže na začátku zpovědi – setkání ve 
zpovědnici je setkání s milosrdným Bohem! Buďte upřímní – jinak to postrádá smysl.  
Nejen těžké, ale i všední hříchy jsou nám odpuštěny díky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Mysleme na to i během očekávání na zpověď. Čas toho očekávání ať už je 
časem modlitby, nikoliv společenských hovorů. Po zpovědi si najděme dost času na 
modlitbu a pokání – čili zadostiučiněni za naše hříchy.  
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