Duchovní zamyšlení

16.2017

Vůně malinkého balíčku patřily k mým Vánocům
Když jsem byla malá holčička, moje maminka si dopisovala s paní z Anglie. A tahle paní
Elena nám na Vánoce posílala pravidelně malý balíček. Otvíral se vždy až pod stromečkem
a byly tam věci pro nás úplně úžasné - třeba mýdla, která jsme nikdy neviděli, nebo skvělé
sladkosti. Ten balíček byl malinký, ale jeho vůně a výjimečnost patřily k mým Vánocům. I mé
těšení na vánoční čas po dlouhé roky v sobě zahrnovalo i vůni tohoto balíčku.
Tak si nějak představuji, že se na vánoční balíček těší i děti na Ukrajině a jsem moc ráda, že
je to akce, která nás všechny spojuje - všichni jsme mohli nějak přispět a zapojit se do
projektu, který je plný lásky. Jak jinak pojmenovat, když se dělá radost neznámému dítěti.
A doufám, že tyto děti budou na Vánoce, kdy byly obdarovány dárky od nás, vzpomínat s
láskou. O to víc, že si přáli mnohdy věci, které potřebují často na přežití. +Noela
Pozn.: Vánoční balíček. To je název projektu, který od roku 2008 každoročně realizuje Arcidiecézní charita Olomouc. Ta má na
Ukrajině předem vytipované děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů, jimž zajistí v naší zemi dárek, který je jim
předávám v době slavení svátků v lednu nového roku.

Na prahu adventu
Každé liturgické období zpřítomňuje nějaké z tajemství Krista a podtrhuje nějaký důležitý
aspekt našeho života, abychom ho byli schopni hlouběji prožít. Celý náš život směřuje k
osobnímu setkání s Kristem v plnosti.
Celý náš život je čekání, přípravou na setkání, touhou po naplnění, těšením na toho, který
přichází. Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak
někoho. Je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít mezi nás,
stát se jedním z nás, aby s námi byl, proměnil náš život a aby nás zachránil. Vyšel nám
vstříc, aby nám toto setkání umožnil a usnadnil. On nás miluje a proto přišel a stále přichází.
Chce přijít na každé místo, do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás. Chce
proměnit svojí přítomností všechno. Potřebujeme ho, aby nás potěšil, aby přinesl slovo
osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je
tedy obdobím, kdy se máme naučit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít srdce
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