1. NE adventní – B
Mk 13,33-37 Bděte!
1
„Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde
poslední den“(Mk 13,33), slyšíme dnes z Markova
evangelia. Nebylo to napsáno, abychom zmírali strachem,
ale abychom si uvědomili, že tento svět není definitivní a
že i lidský život má své meze. Bůh nás vede k cíli a 2.
příchod Kristův na konci světa bude dovršením jeho díla
stvoření a spásy. Proto máme bdít, jako vrátný, který čeká
na návrat svého pána a jako jeho dobří služebníci konat
jím zadanou práci. Tou je posvěcování sebe sama i světa.
Dnešní 1. nedělí adventní začínáme nový církevní rok.
Církevní rok však neznamená věčný koloběh něčeho stále
stejného. Představme si vysokou věž, která by měla tolik
pater, kolik bude roků našeho pozemského života. Z každého vyššího patra je výhled širší a hlubší, až se dojde do
patra nebeského. Tak by to mělo být i s prožíváním
církevního roku od adventu do adventu. Každý rok máme
hlouběji a víc chápat, co to znamená, že se nám Kristus
narodil, žil, trpěl na kříži, vstal z mrtvých, seslal Ducha
svatého a opět přijde. (Homilie Miloslava Máši B, 1. NE adventní)
Advent je dobou pokání, ale radostného. Věřícím se
doporučuje dobrovolný půst spojený s rozjímáním o
významech adventního období. K adventnímu rozjímání
jsou dobrou pomůckou častější návštěva mše svaté a četba
Písma svatého. Co se týče skutků kajícnosti: modlitby,
almužny a postu, je samozřejmě vhodné omezit v adventní
době sledování televize, rozhlasu, internetu a ty činnosti,
které nám zabírají čas využitelný k modlitbě, četbě Písma
a dobrým skutkům. Nezapomínejme v adventě také na
nemocné a potřebné a při svých aktivitách začínejme vždy
tou prací, do které se nám chce nejmíň. Přijměte také
v adventě, co nejdřív, svátost smíření, nenechávejte ji až
na poslední adventní neděli nebo poslední adventní týden.
Kéž nás tento advent přivede blíž ke Kristu-Spasiteli,
jehož 1. příchod si budeme o Vánocích připomínat.

