Od nevšedního ke všednímu, aby všední
vzpomnělo na nevšední
Pastýři zažili něco velmi nevšedního a byli toho
naprosto plní: Viděli a slyšeli anděly, jejich
zpěv a radost v oné vánoční noci. Zažili na
svých pastvinách pocit Boha a jeho "slávy",
zažili jeho mimořádnou Boží přítomnost na
místě, kde byli. Dostali navíc slovo, že uvidí
znamení Boha v tomto světě: Dítě zavinuté do
plenek a položené v jeslích a toto znamení se
rychle rozhodli vyhledat.
Takto rozjásaní a povzbuzení pastýři vešli do reality svaté rodiny. Jaká byla? Maria je chvíli po porodu, dítě
leží na slámě ve žlabu, krmítku pro dobytek, Josef prožívá bezmocnost, že nenašel nic lepšího. Jak jim Josefovi
s Marií asi bylo? Přesto zřejmě, když náhle přišli pastýři s očima navrch hlavy, kteří nalezli nebem slíbené
znamení - dítě v jeslích - a o překot vyprávěli o tom, co viděli, slyšeli a zažili s anděly na betlémských pláních,
museli Josef s Marií s údivem naslouchat a došlo jim, že Bůh je nenechal ve štychu, ale je za tím vším.
Teprve tehdy si oba svatí rodiče mohli vzpomenout, že i jejich nelehké realitě předcházelo něco podobného,
jako u pastýřů. I oni přece zažili dotek nebe skrze zvěstování andělů. I tehdy Marii přišlo znovu na mysl
nádherné setkání prvně s andělem, a krátce po zvěstování radostné setkání s Alžbětou, kdy obě i jejich děti
v lůně jásaly radostí a Boží přítomností.
Prožíváme Nový rok. V tom uplynulém jsme zažili leccos, dny obyčejné i těžké, ale jistě i mnoho radostí.
Věřím, že i těch doteků Božích nebylo málo. Když budeme vyprávět druhým o radostech a ještě lépe
o dotycích Boha, právě těm, na koho doléhá až moc těžce realita života, snad si i on díky naší světlé vzpomínce
připomene, že i na něho myslí Bůh a jeho den se projasní. Svatý Ignác z Loyoly učí, že ve chvílích radosti
z Boží blízkosti, kdy jsme naplněni úžasem z Pána, máme v těchto světlých chvílích prosit za sebe, až nastane
doba opačná, abychom byli silní. A naopak, když prožíváme slabosti, smutek, nezdar či duchovní vyprahlost
prosme Pána o oživení vzpomínky na každé to krásné setkání s ním, kdy nám bylo dobře. Takto to můžeme
prožívat každý sám u sebe, ale také si takto můžeme jeden druhému pomáhat jako pastýři Marii s Josefem.
Služme si takto navzájem v novém roce 2020.

