
Požehnané a radostné Vianoce 
a úspešný nový rok 2023!

Aby sa človek mohol stretnúť s Ježišom - pripomína pápež František -, musí sa k nemu dostať
tam, kde on je. Preto sa musí znížiť, zmenšiť, aby mohol vstúpiť do maštale, kde sa narodil Boží
Syn.

Stromček a betlehem sú dve znamenia, ktoré stále fascinujú mladých i starých. A to preto, lebo
tak ako stromy, aj my ľudia potrebujeme korene. Len ten, ktorý je zakorenený v dobrej pôde,
zostáva pevný, rastie, „dozrieva“, odoláva vetrom, ktoré ním otriasajú, a stáva sa referenčným
bodom pre tých, ktorí sa naň pozerajú. Bez koreňov sa teda nič z toho nedeje: bez pevných
základov zostáva človek vratký. Je dôležité zachovať si korene, tak v živote, ako aj vo viere.
V tejto súvislosti nám apoštol Pavol pripomína základ, v ktorom máme zakoreniť svoj život, aby
sme zostali pevní: hovorí, že máme zostať „zakorenení v Ježišovi Kristovi“. To nám pripomína
vianočný stromček. Zakorenení v Ježišovi Kristovi.

A jasličky, skutočné bohatstvo Vianoc, nám zasa pripomínajú, ako sa Boh stal človekom, aby bol
každému blízko. Vďaka jasličkám je možné znovu objaviť podstatu posvätnosti Vianoc. Vo svojej
chudobe nám betlehem pomáha znovu objaviť pravé bohatstvo Vianoc
a očistiť nás od mnohých aspektov, ktoré znečisťujú vianočnú krajinu. Jednoduchý a známy
betlehem pripomína Vianoce, ktoré sa líšia od konzumných a komerčných Vianoc: je to niečo iné;
pripomína nám, aké dobré je, aby sme si v našich dňoch, často zahltených predvianočným
naháňaním sa, vážili chvíle ticha a modlitby. Ticho nás povzbudzuje
ku kontemplácii Dieťaťa Ježiša, pomáha nám zblížiť sa s Bohom, s krehkou jednoduchosťou
malého novorodenca, s tichosťou jeho uloženia, s nežnou láskou plienok, ktoré ho zahaľujú.
Zmenšime sa, aby sme sa skutočne stretli s Ježišom, aby sme ho objavili tam, kde sa narodil.

Vzácne je to, že prostredníctvom jasličiek sa dá objaviť prekvapenie a úžas
nad maličkosťami – blízkosťou Boha, ktorý sa narodil malý, a v skromnosti maštale. Najlepším
spôsobom, ako sa poďakovať pred týmto darom slobodnej lásky, je modlitba poďakovania
k Ježišovi, ktorý aj dnes túži potešiť naše domovy.

Pri príležitosti osláv narodenia nášho Pána Ježiša Krista 
Vám s radosťou posielam Božie požehnanie! 

Ľudovít Pokojný
farár, dekan


