VÁNOČNÍ VŮNĚ!
Milí čtenáři! Rád bych Vás všechny povzbudil, abychom tento výjimečný sváteční čas dobře
prožili a vychutnali si jeho krásu! Četl jsem příběh, ve kterém se jeden smutný člověk
rozhodl odejít do hor, které se vznášely za městem, ve kterém žil. Na cestě potkal pastýře.
Ten, jako moudrý člověk, na něm poznal, že není šťastný. Zeptal se ho: „Co tě trápí?“. A on
mu odpověděl: „Cítím se opuštěný, jsem sám“. „Já jsem taky celé dny sám, a přesto nejsem
smutný“ - řekl pastýř. Ten člověk mu odvětil: „To je asi tím, že máš Boha.“ Pastýř na to: „Máš
pravdu, mám Boha a věřím v Něho.“ A ten člověk mu řekl: „Já nedokážu uvěřit, že Bůh
může mít rád i mne.“ Pastýř se zamyslel a odpověděl: „Vidíš, tady dole je město, ze kterého
přicházíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? Slunce je jen jedno, a přesto každé ráno,
když vychází, políbí každé, i to nejmenší, okno a celý den do všech svítí. Tak je to i s tebou.
Ale možná problém je v tom, že máš zavřené okenice…“.
Přátelé! Přichází k nám nejkrásnější poselství letošních Vánoc! Poselství, které nás pobízí,
abychom „otevřeli okenice“ a nechali do svého života proniknout paprsky Boží lásky! Ty
„okenice“ mohou mít různou podobu, třeba mnohých starostí, které jsme letos řešili a třeba
ještě v budoucnu řešit budeme.
Pamatujme: Bůh nás nikdy neopouští! A pevně věřím tomu, že Boží láska se dotýká člověka v
každé době! Možná si někdo pomyslí, jestli se to týká i jeho? Často je tomu tak, že když
otevřeme okenice, cítíme příjemnou svěží vůni… vůni jara, vůni rozkvetlých luk… Pokud
tomu tak není, pokud nic necítíme... obzvlášť teď víme, že může to znamenat problém – nemoc!
Nicméně vánoční svátky jsou také o vůních.
Někdo z Vás už možná letos prohlásil: že jeho dům provoněly Vánoce...
Vůně Vánoc je spojena s vůní našeho domova, na kterou později s láskou vzpomínáme…
S vůní cukroví, perníku a hřejivého svařáku, vůní vánočního koření, hřebíčku a skořice,
S vůní smrku, jehličí, purpury… Kdysi jsem dostal takové vánoční přání:
Desatero vánočních vůní! Které teď s láskou posílám i Vám:
1/vůni hvězdy z Betléma, která osvětluje,
2/vůni úsměvu, který rozzařuje,
3/vůni zdraví, které posiluje,
4/vůni obětí, které zahřívá,
5/vůni zázraku, který proměňuje,
6/vůni harmonie, která zklidňuje,
7/vůni betlémské rodiny, která spojuje,
8/vůni víry, která ohlašuje,
9/vůni naděje, která žije,
10/vůni lásky, která je věčná.
A spolu s těmito vánočními vůněmi ať zavítá do Vašich domovů láska a pokoj, zdraví a
radost, Boží požehnání a přímluva Matky Boží, a to nejen v tyto sváteční dny, ale i v celém
nadcházejícím roce 2022!
Upřímně doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi nikdo z nás
momentálně neví, jaká opatření budou ve svátečním období platit.
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