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Vánoční symboly
. Vánoční stromeček
Smrček, borovice, jedle, věčně zelený strom, symbol Boží
lásky, která nikdy neuvadne, vzpomínka na rajský strom
pokušení; strom je vždy symbolem života.
. Svíčky
připomínají velikonoční svíci (paškál), symbol zmrtvýchvstalého Krista, vzpomínka i na ty, kteří nás již předešli do
věčnosti. Svíce je vždy symbolem Ježíše Krista, který ve
své Boží lásce pro nás „shořel“. Především však připomínají Ježíšův výrok z evangelia podle Jana (9,5b): „Já jsem
světlo světa.“
. Andělé
přinesli pastýřům a světu poselství o příchodu a narození
Spasitele Ježíše Krista.
. Zvonečky
upozorňují, že přišel čas, který máme věnovat Pánu Bohu,
naslouchat Božímu slovu, abychom nezabloudili na cestě
spásy, na cestě do věčnosti.
. Baňky
jsou symbolem ořechů a jablíček, které se dříve místo
skleněných ozdob věšely na stomek. Jablíčka připomínají
nejen rajské jablko, které jedli v neposlušnosti Adam a
Eva, a tím započali řetěz hříchů na Zemi, ale jsou i
znakem, že dobrý strom přináší dobré ovoce. Nejkrásnějším dílem Božího vykupitelského díla je Panna Maria,
Matka Ježíšova.
. Lamety a řetězy ze zlata a stříbra
nás upozorňují na to, že hřích nás poutá k zemi, že často
toužíme po tom, co je navenek zářivé, ale nemá věčnou
hodnotu.
. Betlémská hvězda
dovedla k narozenému Vykupiteli mudrce od Východu.
. Malé hvězdičky
jsou symbolem noci. Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu
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v noci. On je světlem, které ozářilo noc našich hříchů, on
nás vykoupil a otevřel nám nebe, na které se díváme zde
na Zemi i tak, že se zahledíme na hvězdnou oblohu, dílo
Božích rukou.
. Slaměné hvězdičky a ozdoby,
které byly dříve na stromcích hojně používány a někteří je
máte na vánočních stromečcích i dnes, nám připomínají,
že malý Ježíš se narodil v chudé stáji a ležel na slámě a
seně v jeslích. Vykupitel nepřišel jen pro bohaté, moudré a
vyvolené lidi, ale pro všechny, především však pro chudé
a trpící, pro hříšníky a opuštěné.
. Sladkosti
které věšíme na stromeček nám připomínají to známé
rčení, že „láska je sladká“ a že Vykupitel přišel na svět z
lásky k nám hříšným lidem.
. Dárky
se obdarováváme proto, abychom svou lásku prokázali
těm, kteří žijí v naší blízkosti, a připomínáme si tím
největší Boží dar, že nám Bůh-Otec poslal svého Syna,
aby nás vykoupil a navěky spasil, tj. aby i nás jednou
přivedl do věčné blaženosti, do společenství s Bohem,
Stvořitelem a Otcem nás všech, do společenství se všemi,
kteří Boha milují a zde na Zemi věrně plní jeho vůli.
Z knihy E. Pleškové
„Teória katechetickej metodiky“
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