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Společenství kamarádů a přátel je velice důležité. Kluci, 
kteří jsou i hluboce věřící, ale jsou sami, velmi rychle 
mohou víru ztratit. Ten svět je může zválcovat, zvlášť 

ve škole, kde jsou třeba jediným věřícím. Na prvním stupni 
to může ještě jít, ale na druhém stupni se začnou spolužáci 
vysmívat a kluci mohou víru úplně ztratit. Ale pokud budete 
mít společenství, někoho k sobě, a budete se navzájem pod-
pírat, ta víra vás ponese a můžete si ji udržet. Za nesmírně 
důležité považuji společenství ministrantů, aby člověk byl za-
kotvený a měl místo, kde se cítí ohromně dobře, kde může 
druhému cokoliv říct, a ví, že ten druhý ho nepodrazí. Pokud 
neministrujete, poradil bych vám, abyste začali, i když jste 
třeba staršího věku. To vůbec není ostuda. Ministrování není 
jenom pro malé kluky a my kněží jsme šťastní, když kluci 
najdou cestu k oltáři i v sedmnácti nebo osmnácti letech. 
Poradil bych vám, abyste se nebáli žít krásným svátostným 
životem, abyste se nebáli každý měsíc chodit ke svátosti smí-
ření, být pravidelně každou neděli na mši svaté a přistupovat 
ke svatému přijímání. Prostě žít s Pánem Ježíšem. To je ta 
naše největší radost života. Pokud budeme s Ježíšem, bude-
me vždycky šťastní. V tomto vidím nejkrásnější cestu, která 
bude přitahovat druhé.

otec Karel Hořák

Spolčo i u nás

Chtěli bychom na faře založit společenství mládeže, ale 
někteří kluci z kostela říkají, že žádné spolčo nepotřebují, 

protože mají dost kámošů ze školy. Jak je máme přesvědčit?
Jirka, 17 let

Každým rokem se během advent-
ní doby připravujeme na oslavu 
Narození Pána Ježíše o Vánocích: 
návštěvy sv. Mikuláše, žehnání ad-
ventních věnců, roznášení Betlém-
ského světla a další. Letos to vypa-
dá, že budeme muset prožít advent 
jinak, než jsme byli zvyklí. Také pro 
nás dospělé je to všechno nové. 
Nikdo z nás takovou pandemii ne-
zažil a ani taková omezení, která 
jsou s ní spojená.

Jste zvyklí na to, že dospělí učí vás a že 
vy je musíte „poslouchat“. Většinou to tak 
bývá. Ale teď se musíme učit společně: my 
všichni, velcí i malí, jsme na tom stejně. Pro-
to bych vás chtěl všechny poprosit, abyste 

tentokrát zkusili vy pomoct dospělým! Dej-
te spolu se sourozenci a dalšími kamarády 
hlavy dohromady. Dospělí mají hodně sta-
rostí o rodinu, o práci, o zdraví. V tom jim asi 
těžko pomůžete. Ale určitě spolu dokážete 
vymyslet něco, co povzbudí velké i malé.

U nás třeba vymysleli dospěláci pátrací 
hru po městě – najít deset stanovišť podle 
mapy.cz a na nich pod QR kódem najít část 
tajenky. Kluci i děvčata budou malovat vá-
noční pohledy, a ty pak starší kamarádi roz-
nesou do schránek starých lidí, kteří jsou 
často velmi opuštění. Možná jste slyšeli 
i o akci „Kamínky“. Taky dobrá. A na Mi-
kuláše si můžete zahrát na svatého Mikulá-
še, který rozdával dárky do oken. Stačí taj-
ně pověsit na kliku domu u známých rodin 
tašku s vlastnoručně vyrobeným dárečkem 
a zazvonit. A pokud k vám doputuje svět-

lo z Betléma, můžete je vždy s dospělým 
roznést až do domácností. Nevíme, jestli 
se bude moci chodit o Vánocích do koste-
la a navštěvovat kostelní betlém. Zkuste už 
teď přemýšlet s dospělými, jak jej vytvo-
řit venku, u vašeho kostela. Postavíte tam 
vánoční strom a pod něj umístíte jesličky 
s panenkou jako Ježíškem. K nim postavy 
svatých Josefa a Marie (z překližky nebo tvr-
dého kartonu) a třeba se najde i elektrikář, 
který betlém nasvítí.

Dospělí budou vědět, co všechno se 
může dělat a kolik nás u toho může být, tak-
že to vše probírejte spolu. A uvidíte, že bu-
dete mít nakonec o Vánocích příjemný pocit 
radosti z toho, kolika lidem jste přinesli něco 
krásného! Stejně jako pastýři, když ten-
krát obdarovali svými dárky malého Ježíše.

CO VYMYSLÍME?CO VYMYSLÍME?
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Drazí kamarádi a kolegové u oltá-
ře! Srdečně vás zdravíme z Arci-
biskupského kněžského semináře 
v Olomouci! Opět prožíváme dobu 
adventní, tedy čas příprav na osla-
vu narození Ježíše Krista. Letošní 
rok je poznamenán pandemií koro-
naviru. Jak se během omezení žije 
v semináři? Co tento nelehký čas 
znamená pro nás ministranty? Jak 
prožijeme advent a co bude s vá-
nočními svátky?

v posledních letech všudypřítomný, často 
zapomínáme na to hlavní. Pro nás křesťany 
je přece nejdůležitější připravit se co nejlé-
pe na oslavu Ježíšova narození. A to může-
me zvládnout, i když letošní dobu adventní 
strávíme doma (nebo v bezpečí semináře ;-).

Jako ministrantům se nám ve spojení 
s adventem určitě vybaví slovo roráty. Přes-
tože nemůžeme vyrazit do kostela, zkuste si 
ráno přivstat a podívat se na nějakou rorát-
ní mši svatou online. Možná, že vstát takhle 
brzy a neusnout u sledování mše v teple 
domova bude tím pravým testem odhod-

lání. Pokud můžete, 
domluvte si s panem 
farářem svátost smí-
ření a přijetí Eucha-
ristie.

Myslete více na 
ranní a večerní mod-
litbu a klidně se na-
učte nějakou novou. 
Každý den si můžete 
přečíst kousek Písma 
svatého nebo zajíma-
vý životopis (vřele 
doporučujeme ne-
dávno blahoslave-
ného mladíka Carla 
Acutise). Přečtěte si 
kvalitní knížku, podí-

vejte se na nedělní kázání pro děti, vyrazte 
na malou procházku a během ní se pomod-
lete třeba růženec.

Správnou přípravou 
jsou i dobré skutky. Po-
mozte doma s pečením 
cukroví, vysajte podla-
hu, umyjte nádobí nebo 
si ukliďte v pokoji. Buď-
te hodní na sourozence 
a blízké. Pokud se nudí-
te, zahrajte si s nimi ně-
jakou společenskou hru. 
Můžete zavolat prarodi-
čům, kteří jsou daleko, 
a potěšit je. Nebo zkus-
te něco úplně jiného.

BOHOSLOVCI ZA ČASŮ PANDEMIE
A jak trávíme čas v semináři? Možná vás 

to překvapí, ale kromě zrušení některých 
akcí, o kterých jsme psali výše, máme po-
dobný program, jako by ani žádná pandemie 
nebyla. Každý den slavíme mši svatou, na 
které se modlíme také za vás, kteří chcete 
být na mši svaté, ale nemůžete. Na úmysl 
ukončení pandemie pravidelně adorujeme.

Podobně jako vy se učíme online, pod-
statnou část dne tedy strávíme studiem. 
Nevyhýbáme se ani práci. Někteří myjí 
nádobí, jiní uklízí společné prostory nebo 
dělají pořádek jinde v semináři. Ve volném 
čase rádi vyrazíme na čerstvý vzduch nebo 
odpočíváme. A samozřejmě se snažíme co 
nejlépe prožít dobu adventní!

Milí ministranti, víme, že to dnes nemáte 
jednoduché. Není možné být na mši svaté, 
potkávat se s kamarády, navštěvovat oblíbe-
né kroužky nebo vyrazit na výlet. Je těžké 
učit se z domova a zůstat pozorný při online 
výuce. Nevzdávejte to! Zkuste brát tuto ne-
lehkou dobu jako příležitost a nezapomeň-
te, že na to nejste sami.

Myslíme v modlitbách na vás i vaše blízké. 
Přejeme vám za všechny bohoslovce a před-
stavené kněžského semináře co nejlepší pro-
žití doby adventní a Vánoce ať jsou pro vás 
radostným časem setkání nejen s blízkými, 
ale i se svatou rodinou v čele s Ježíšem, pro 
nás v Betlémě narozeným.

Nevzdávejte se!Nevzdávejte se!

CO BY BYLO, KDYBY
… žádná pandemie nebyla? Současná 

opatření narušila konání mnoha událostí a ne-
jinak je tomu v kněžském semináři. Původně 
jsme vám chtěli napsat, co všechno v adven-
tu obvykle prožíváme a jaká je u toho často 
legrace. Možná víte, že v olomouckém semi-
náři pořádáme třeba Mikulášskou besídku, 
adventní večer s otci biskupy nebo duchovní 
obnovu VIR pro starší ministranty. Jiné roky 
se pořád něco děje a najednou je všechno 
jinak. Znamená to, že doba adventní nemá 
smysl a není se na co těšit? Ani náhodou!

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
Z ADVENTU NEZMIZÍ

… aneb jak se připravit na Vánoce? Ve 
stále větším předvánočním shonu, který je 
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