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Veselé Vánoce a v‰e dobré v roce 2012 pfieje Satellite

Útěk do Egypta, Fra Angelico, San Marco - Florencie 1452

Advent - Takov˘ zvlá‰tní zaãátek Nového roku
Kázání  Milo‰e Rejchrta  v kostele U Jákobova Ïebfiíku v Praze - Kobylisích

A kdyÏ se pfiiblíÏili k Jeruzalému, a
pfii‰li do Betfage k hofie Olivetské, tedy
JeÏí‰ poslal dva uãedlníky své, fika jim:
JdûteÏ do mûsteãka, kteréÏ proti vám
jest, a hned naleznete oslici pfiivázanou
a oslátko s ní. OdvûÏteÏ je a pfiiveìte ke
mnû. A fiekl-liÈ by kdo co vám, rcete, Ïe
Pán jich potfiebuje, a hnedÈ propustí je.
Toto se pak v‰ecko stalo, aby se naplnilo
povûdûní skrze proroka, fikoucího:
Povûzte dcefii Sionské: Aj, král tvÛj
béfie se tobû tich˘, a sedû na oslici, a na
oslátku té jhu podrobené.
I jdouce uãedlníci, a uãiniv‰e tak, jakÏ
jim byl pfiikázal JeÏí‰,pfiivedli oslici i
oslátko, a vloÏili na nû roucha svá, a jej
na vrchu na nû posadili.
Mnoh˘ pak zástup stlali roucha svá na

cestû, jiní pak ratolesti z stromÛ sekali,
a metali na cestu. A zástupové, ktefiíÏ s
pfiedu i s zadu ‰li, volali, fikouce:
Hosanna synu Davidovu. PoÏehnan˘,
kter˘Ï se béfie ve jménu Pánû. Hosanna
na v˘sostech.

Mt 21,1-9
Plésej velice, dcerko Sionská, prokfiikuj,
dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvÛj pfiijde
tobû spravedliv˘ a spasení pln˘, chud˘
a sedící na oslu, totiÏ na oslátku mladém.
10. Nebo vypléním vozy z Efraima a
konû z Jeruzaléma, a vyplénûna budou
luãi‰tû váleãná; nadto rozhlásí pokoj
národÛm, a panování jeho od mofie aÏ k
mofii, a od fieky aÏ do konãin zemû.

Zach 9,9 -10

***

Vãerej‰í den se v dne‰ní pfiehoupl klidnû, bez hluãného veselí, v televizi nehrála státní hymna, a tak
si málokdo v‰iml, Ïe o pÛlnoci zaãal nov˘ rok. Nov˘ církevní rok. A spolu s ním Advent, ta jedineãná
doba, kdy oãekáváme, co teprve má pfiijít.
Je to veliké dobrodiní, Ïe máme církevní rok; v kaÏdém jeho období se na‰í pozornosti nabízejí jiné

události a dûje, zapsané v Bibli jako kapitoly a úryvky velikého pfiíbûhu spásy. Je prospû‰né pro
na‰e duchovní zdraví oddat se rytmu církevního roku: léãí nás to z posedlosti souãasností. V‰ak ze
v‰ech stran doráÏejí na nás zprávy a aktuality, díváme se na hrÛzy a dramata v pfiímém pfienosu,
Ïijeme Ïivoty tûch druh˘ch, dojímáme se jejich osudy, vychutnáváme si jejich aféry, rozhofiãujeme
se nad jejich skandály. JenÏe Ïhavá souãasnost vychladne, naléhav˘ okamÏik odezní, rozhofiãení
vyprchá, vy‰etfiování skonãí vût‰inou dfiív, neÏ zaãalo, a co plnilo první stránky novin, po tom za pár
t˘dnÛ ne‰tûkne pes. Îijeme v dne‰ní dobû dûsnû roztrÏitû, útrÏkovitû. Pofiád nûco zafiizujeme,
nûkomu voláme a krátké textové zprávy posíláme, za jízdy i v chÛzi, jenom kmitáme, pfiitom ale nic
nestíháme.
Komu roztûkaná klipovitost na‰eho souãasného Ïití vadí, tomu Advent pfiichází jak na zavolanou.

V‰ak Advent, doba oãekávání na KristÛv pfiíchod, nám pfiipomíná, Ïe ãas není jen bûÏící pás nadûjí
a zklamání. Je tu v na‰em svûtû je‰tû jin˘ pohyb neÏ smrákání a uvadání a úpadek v‰eho. Je tu ãas

BoÏího království, v nûm cosi jedineãného nenápadnû roste a
dozrává, a aÏ se ten ãas zavr‰í, bude to nádhera a sláva, beránek
s vlkem se budou pást, pravda a pokoj si dají políbení, utichne pláã,
nebude bolest a nebude smrt. Ten ãas uÏ klepe na dvefie, nabízí
se, abychom ho vpustili i do sv˘ch diáfiÛ a kalendáfiÛ, chce se stát
souãástí na‰eho ãasu, prolínat i ãasem tohoto pozdního podzimu,
zdraví i nemocí, lásky i zklamání, ‰tûstí i bolesti, stárnutí a umírání.
Advent nám pfiipomíná, Ïe tu není jenom to, co právû proÏíváme,
co na nás teì doléhá, pod ãím se moÏná i hroutíme. Pfiece tu
nejsme jenom my, odkázaní na své tenké duchovní zásoby a
nestabilní jistoty, Je tu ten, kter˘ pfiijíti má. On pfiiná‰í, co my sami
nemáme a nekoupíme ani v apatyce, ani v hypermarketu. On
vyprahl˘m dává obãerstvení, unaven˘m odpoãinutí, sklesl˘m chuÈ
do Ïivota. A s tím dobrodiním pfiichází právû tehdy, kdyÏ houstne
smog, svûtla je‰tû ub˘vá a elánu ub˘vá, a my najednou zjistíme,
Ïe uÏ nejsme zdraví a dech uÏ se nám bude jenom krátit.
Adventní doba dovoluje je‰tû lépe neÏ jiná období z hloubi svého

nitra vloÏit se do prosby „pfiijì království Tvé“, pokornûji doznat
na‰i nedostaãivost, na‰í neschopnost dûlat nûco s tím, Ïe den se
nezadrÏitelnû krátí. Nav‰tiv nás, Ïádoucí Kriste, my tû potfiebujeme,
sami na to v‰echno co se kolem nás i v nás dûje, nestaãíme,
nedá‰-li se nám v srdci poznat, bude v nûm po‰mourno, jak na
konci listopadu b˘vá.
A Kristus pfiichází, ti‰e a ochotnû, na‰e prosba uÏ ho zastihuje na

cestû k nám. Má k nám namífieno, takÏe vzhÛru srdce, du‰e aÈ
velebí Boha.
Na první adventní nedûli a také pfied Velikonocemi na nedûli

kvûtnou se podle starocírkevního rozvrhu ãte v kostelích pfiíbûh o
vjezdu JeÏí‰e do Jeruzaléma a tomuto obyãeji jsme zÛstali vûrni i
dnes. Je to jedin˘ oddíl z evangelií, kter˘ se v prÛbûhu roku ãte
dvakrát; uÏ tím se naznaãuje, jak je v˘znamn˘.
KdyÏ vjel JeÏí‰ do Jeruzaléma, byla to veliká sláva, skoro

korunovaãní prÛvod. Lidé mávali palmov˘mi ratolestmi, radostnû
skandovali, Ïe uÏ je to tady, potomek z dynastie krále Davida se
chopí vlády. Ale zase tak úplnû ta scéna od brány svatého mûsta
na‰im pfiedstavám o jízdû králÛ neodpovídá. Mistr Jan Hus ve
svém kázání na tento text zvlá‰tnost JeÏí‰ova vjezdu vystihl takto:
„Kdo by se nedivil, Ïe pán v‰eho svûta nesedûl na zlatém voze,

obleãen v drah˘ zlatohlav, Ïe nevsedl na bujného konû, ale na
tiché oslátko?

Pokračování na str. 6


