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Prožíváme advent, (adventus = příchod) který trvá
maximálně 4 týdny. Připomínáme si dlouhá tisíciletí čekání na
Spasitele. Ježíšův příchod ve slávě na konci časů, bude pro nás
předznamenáním v okamžiku naší smrti a to je nejdůležitější
moment našeho života.
Advent je doba, která nás vede k radostnému očekávání Ježíše
Krista, který přijde. Ježíš stále ještě přichází. On přišel v těle,
stále přichází a ještě přijde na konci časů. Přichází například
v modlitbě, při mši sv., když čteme Písmo sv., když se setkáváme
s druhými lidmi v událostech našeho života. My křesťané se
máme učit být citliví na jeho přicházení. Každé místo, každá
rodina se má stát místem, kde Pán přichází. Má být tím
Betlémem, kde se rodí stále znovu. K tomu není nic potřeba.
Advent je však v dnešní době nějaký ukradený. Přebíjí jej
pracovní shon, do toho jsou besídky, koncerty, oslavy, úklid,
pečení apod. A pak to hlavní o vánocích utíká. Někteří lidé
nemají vánoce rádi, právě kvůli tomu shonu. Je třeba dát prioritu
tomu, co je podstatné. Vzpomeňme si na vánoční Boží slovo,
vždyť sv. Josef s P. Marií nenachystali tehdy v Betlémě nic. Využili
toho, co tam zrovna bylo. To je úžasné, Boží Syn přišel na svět a
vůbec nic k tomu nepotřeboval. Jen srdce P. Marie, srdce sv.
Josefa a nyní potřebuje srdce naše.
V úterý 8. prosince byl v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství.
Papežem byla nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i
v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále, ale i ve
významných svatyních. Všechna tato místa se mají stát
příležitostí
setkat
se
s Boží
milosrdnou
láskou.
Připravujeme se letos znovu na vánoce, na oslavu narozenin

našeho Pána. Chceme však jenom oslavit vánoce nebo chceme
něco víc? Díky Božímu milosrdenství přišel Ježíš Kristus před
dvěma tisíci lety na tuto zem jako Spasitel.
Pokud však v našem životě nepřišel do našeho srdce, tak jsme
bohužel vedle. Nechybí nám křesťanům ta silná osobní zkušenost
ze setkání s Ježíšem? Změnilo to náš život? Opravdu čekám na
příchod Pána? Očekávejme, vyhlížejme a připravujme se na
setkání s Pánem. Ať nepropásneme okamžiky našeho života.
Ježíši Kristu stačí jen pár lidských srdcí, aby přišel na svět znovu –
skrze nás. Ať Bůh přebývá v našich srdcích!

Prožití vánoc s Kristem v srdci přeje všem P. Milan Těžký - farář

