VIANOČNÉ ŽELANIE
Milý bratia a sestry!
Isto každý z vás sa veľmi rád každý rok, čo rok teší na mesiac december. Tento
mesiac je mesiacom radosti a nádeje. Je mesiacom lásky a vzájomného porozumenia. Je
mesiacom radosti, lebo človek prežíva najkrajšie sviatky roka, ktoré majú názov Vianoce.
Vianoce sú sviatkami radosti. Nie preto, že je bohato prestretý stôl, vyzdobené ulice,
množstvo darčekov, ale preto, že medzi nami je živý Boh - Ježiš Kristus. On má byť centrum
počas Vianoc. On sa má narodiť v našom srdci, v našom vnútri. Vianoce bez Boha to len
prázdnota. Jedine kresťanské a duchovne prežívané Vianoce majú zmysel. Buď všetci hrdí na
to, že Boh nám dal svojho Syna Ježiša Krista. On nám ho daroval z lásky, lebo nás miluje. „
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale mal život večný.“ (Jn 3,16) To, že nás Boh miluje je posolstvo. Toto posolstvo radosti
máme všade hlásať kde sme predovšetkým v našich rodinách, vzťahoch medzi ľuďmi.
Vianoce môžeme prežívať denne nielen teraz. Ako sme my všetci prijali toto posolstvo?
Vieme sa skutočne tešiť z lásky druhého človeka? Zdá sa mi, že mnoho kresťanov z nás
posolstvo lásky neprijalo naplno. Tešme sa z radosti nášho dieťaťa v rodine, z našich
osobných úspechov, z úspechoch predstaviteľov našej obce, ktorý sa každému z nás snaží
ponúknuť dobro pre každého jedného z nás. Nezabúdajme, že práve oni sa nám snažia
rozdávať posolstvo istoty. Vianoce majú byť v našom vnútri v našej rodine, ale aj obci.
Spolu skonštatujme, že tešiť sa z radosti iného to predpokladá nezištnosť, jemnosť srdca,
odpútanie sa od vlastného „JA“. Nech to nie je nad naše sily.
Je krásne, keď sa vieme modliť aj pred jasličkami. Veď z prvých jasiel vychádza
radosť do celého sveta. Buďme jej nositeľmi. Nech nám táto vianočná radosť vydrží aj
nastavajúci rok.
Milý bratia a sestry! Dovolím si ukončiť slovami básnika:
Lásky nám treba.
Súrne ju treba
Jak krajec chleba.
Tak prichádza z neba.
V krehkosti biede
Leží na sene,
Rozdáva nezaslúžené
Dary vianočné.
A my ťa, Ježiš, prosíme
Nech túžby svoje splníme.
Svoje rodiny a okolie živou láskou naplníme.
Tichá tajomná noc
Má v sebe tú moc
Ľady sŕdc roztopiť
a do lásky ponoriť.
A my ťa, Ježiš, prosíme
Nech v láske vydržíme
aj ostatné dni všedné,
Nech nehynie a nevybledne.
Všetkým vám Vyprosujeme milostiplné vianočné sviatky
Otec Roman Šemrák a Otec Marek Uličný

