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Milí spolupracovníci, přeji Vám požehnané Vánoce a všechno dobré v novém roce 2016.
Když navštěvuji nemocné v domácnostech a klienty v domově pro seniory, setkávám se
často s obavami, které naplňují ty, kteří budou trávit Vánoce bez rodiny a přátel. Ať už se
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jedná o ty, kteří mají své rodiny vzdálené co do místa, nebo ty, kteří se ocitli v osamělosti
kvůli špatným vztahům ve svém okolí a rodině. A tak bych nám všem přála, abychom
budovali okolo sebe dobré vztahy. Všichni víme, jak náročný je to úkol.
Ať Vám k němu Bůh žehná, přeje Noela

Papež nad jesličkami: Bůh se nevnucuje silou
Když stojíte před jesličkami, rozjímejte o Božím milosrdenství, vyzval
papež František při dopolední audienci pro dárce vánočního stromu a
betlému, které se rozsvítily na Svatopetrském náměstí. Petrův nástupce
zdůraznil, že shodně s původním záměrem svatého Františka, máme v jesličkách postřehnout
Boží něhu, která se sklání nad potřebným člověkem. “Jesličky nám připomínají, že Bůh ve
svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám dále
říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žádný
mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti. Bůh nemiluje velkolepé revoluce
dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby měnil situace. Stává se malým
dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou pokornou dobrotou, aby svou
chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných pokladů tohoto světa.“
Právě takto smýšlel světec z Assisi, když napodobil betlémskou jeskyni, dodal papež. Svatý
František chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítětě, abychom vytušili, v jakých
nesnázích se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám
promlouvá Boží něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby
obměkčilo náš pohled a pohnulo naším srdcem. “Je krásné, že v těchto jesličkách je postava,
která cele vystihuje tajemství Vánoc. Je to onen muž, který se sklání, aby pomohl starému
člověku. Tato postava vykonává dobro. Nejenom na Boha hledí, ale také ho napodobuje,
protože se jako Bůh s milosrdenstvím sklání nad potřebným.“
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/
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