NAROZENINOVÝ DAR
aneb co všechno lze při večerní modlitbě
Adventní doba je přípravou na
narození Pána Ježíše. Je to čas, kdy si
více uvědomujeme, jakým velkým
darem je pro nás Ježíš a jeho narození.
Vítáme
advent,
kterým
se
připravujeme oslavit Vánoce. Naše
příprava tento rok bude spočívat v tom,
více si Ježíše uvědomit jaký je on a
jaký plán má on s námi. Chce,
abychom tak jako on miluje a důvěřuje
Otci, abychom i my milovali a
důvěřovali mu.
Tento rok budeme mít v rodině jedno velké srdce a každý malé dárkové krabičky. Do srdce
budeme společně vpisovat pěkné věci a do krabičky si budeme vystřihovat symboly toho, co
s námi dělá Ježíš.
VELKÉ RODINNÉ SRDCE
Jistě jsme rádi, že nás Ježíš má rád a touží nám být nablízku, proto se také narodil.
Když si v modlitbě uvědomíme jeho lásku k nám, můžeme vždy každý den jeden
projev jeho lásky vepsat do srdíčka. Například: Má mě rád, protože mi odpustil
hřích. Nebo: Má mě rád, protože mi dal sílu, když jsem o ni prosil. Nebo: Má mě rád, protože
mě dnes nedal to, co by mi mohlo ublížit. Nebo: Má mě rád, protože mě svědomí varovalo od
zlého… Každý den je mnoho toho, v čem si můžeme uvědomit jeho lásku k nám. Po celý
advent to můžeme vepisovat do srdíčka, a přitom v modlitbě Ježíši děkovat.
Dostáváme od něho mnoho darů, které na první pohled ani za dary nepovažujeme. Stačí se
však jen trochu zamyslet a oči se nám otevřou: máme rodiče, kteří nás mají rádi, máme své
domovy, kde můžeme bydlet, máme co jíst, máme si s čím hrát, máme kamarády, můžeme
chodit do školy a vzdělávat se, můžeme chodit do kroužků a rozvíjet se, můžeme se modlit a
od Ježíše přímo čerpat posilu, můžeme mu svěřovat své hříchy a on nám je odpouští, můžeme
ho prosit o sílu, když jsme slabí a on nám ji dá, můžeme s ním všechno dobré a krásné…
SYMBOLY, PRO VYSTŘIŽENÍ DO KRABIČKY
Ty znamenají jednak to, co my dáváme Ježíšovi, ale také to, co Ježíš dělá s námi, jak nám
rozšiřuje naše srdce, aby bylo otevřenější pro lásku a dobro, spravedlnost a vytrvalost, pro
druhé i pro něho.

Zářící hvězda – modlitba za ty, kdo to potřebují
Také my však chceme odpovědět na tu jeho lásku k nám. Také chceme mít rádi.
Víme, že mu za všechno můžeme poděkovat modlitbou, která se pro nás stane
takovou večerní hvězdou na nebi. Naše vděčnost je prvním darem. Když se večer
pomodlíme, můžeme vystřihnout hvězdičku a vložit ji do dárkové krabičky pro
Ježíše. Zvláště, když se pomodlíme za někoho, kdo modlitbu potřebuje. Zkusme
vždy hledat, za koho se pomodlíme.
Vybroušený diamat – náš sebezápor neubližovat ani slovem druhým – zpytování svědomí
Naše láska k Ježíšovi se také odráží na vztahu k druhým. Často se musíme také
přemáhat, abychom neřekli někomu něco nepěkného, abychom se nenechali
vyprovokovat k něčemu nehezkému, abychom se prostě nějak zapřeli. Tehdy se
podobáme vzácnému klenotu, který je obrušován jako vzácný diamant. Je to také
pěkný dar Ježíšovi, když pracuji na svém růstu v lásce, která je jako taková jeho základním
darem pro nás.
Korálek – dobré skutky, které dělají ze života nádhernou ozdobu – zpytování svědomí
Jeden apoštol učil: je lehké říkat, jak máme rádi Pána Ježíše. Člověk toho tolik
napovídá… a ne vše je pravda. Proto apoštol Jakub učí, že jestliže říkáme, že
máme Ježíše a druhé lidi rádi, ať to je nějak vidět. Na konkrétních skutcích.
Samozřejmě za někoho se pomodlit je pěkné, tím získáme do naší dárkové
krabičky tu hvězdičku. Je také pěkné se zapřít, tím získáváme broušený diamant. Ale bude
také třeba i něco podniknout, nějaký dobrý skutek. Dobré skutky jsou okrasou našeho života.
Tak jako korále vytvářejí krásný náhrdelník, tak když se jednotlibé dobré skutky dají k sobě,
vytvoří nádherný dar pro Ježíšě. Vždyť on řekl, že cokoli pěkného uděláme druhému člověku,
jako bychom to udělali jemu samotnému. Když večer budeme přemýšlet v modlitbě o svých
dobrých skutcích, můžeme vložit do krabičky jeden korálek za dobrý skutek.
Křestní rouška – lítost nad hříchy a důvěra v Ježíšovo odpuštění – prosba o nový začátek
Je více než jasné, že se nám leccos nepovede. Že chceme být hodní a milí, ale
občas nad námi zvítězí zlost. Že ve hněvu řekněme někomu něco nepěkného. Že
neposlechneme rodiče. Že jsme líní se neučit, nebo něco udělat. Ježíš nás má tolik
rád, že o tyto naše průšvihy stojí. Ne, aby nás trestal, to on nedělá. Ale aby nám
pomohl být lepšími. Touží od nás vzít ty naše hříchy, aby nás zlo neovládlo. Na
oplátku nám dává opět novou křestní milost odpuštění a dává nám sílu znovu
dobře začít. Křestní rouška je symbolem nových začátků. Kdykoli odevzdáme Ježíšovi na
konci dne nějaké ty své hříchy, dáváme mu možnost být štědrý v milosrdenství a on to s radostí
pro nás udělá.

