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Ani se mi nechce vÄ›Å™it, Å¾e uÅ¾ devatenáctým rokem mám doma - ukrytý a chránÄ›ný jako poklad - útlý svazek, který kdys
Mladý svÄ›t sepsal Petr Hora. Jeho vyznání nejkouzelnÄ›j&scaron;ím svátkÅ¯m v roce je tak nádherné a inspirativní, Å¾e
bych se s vámi o nÄ› chtÄ›la podÄ›lit. Nevím, kdo z vás mladých ho Ä•etl a tím ménÄ›, kdo z pamÄ›tníkÅ¯ ho doma je&scaron;tÄ
má...

Stojíme na bÅ™ehu noci.
PoÅ™ád je&scaron;tÄ› stoupá - je jako voda.
UdÄ›lejte si honem znamínko, kam aÅ¾ dosáhla.
Za chviliÄ•ku stoupat pÅ™estane. Vylita z bÅ™ehÅ¯
zaÄ•ne se zas vracet do pÅ¯vodního koryta.
A my budem vítat návrat dne. Návrat slunce,
Å¾ivotadárného tepla, vlídnÄ›j&scaron;ího Ä•asu.
Je pÅ™ed námi dvanáctidenní bujaré vítání slunovratu.
ProÅ¾ijeme tradiÄ•ní &bdquo;dvanáctnoce". ÄŒili &bdquo;dvánnoce" na&scaron;ich
pohanských pÅ™edkÅ¯. NÄ›jaký jejich kÅ™esÅ¥anský potomek - nevím,
který a kdy - maliÄ•ko pojmenování pozmÄ›nil,
a vzniklo pÅ¯vabné Ä•eské slovo &bdquo;vánoce".
VloÅ¾il do toho slova v&scaron;e, co je na svÄ›tÄ› dobré,
pÅ™ívÄ›tivé a krásné.
(Jiní tvrdí, Å¾e &bdquo;vánoce: vznikly z nÄ›meckého &bdquo;Weihnachten",
ale o to nejde...)
Stojíme na bÅ™ehu noci, hluboké a tajemné.
VzhlíÅ¾íme k nebi. Je poseto tÅ™pytivým stÅ™íbrem hvÄ›zd.
RozhlíÅ¾í&scaron; se po matiÄ•ce zemi, a v&scaron;ude kol kolem
svÄ›týlka lidských pÅ™íbytkÅ¯.
Nastávají vánoce. KaÅ¾dý z nás
je najednou víc doma neÅ¾ jindy.
UprostÅ™ed nejdel&scaron;í noci smÄ›Å™ují
na&scaron;e loÄ•ky k pÅ™ístavu.
Volíme útoÄ•i&scaron;tÄ›.
TÄ›lem i du&scaron;í se vracíme do míst,
kam patÅ™íme. DomÅ¯...
Vítejte! Dobrý veÄ•er!

Ale neÅ¾ k té tajemné noci dojde, Ä•eká nás je&scaron;tÄ› pár dnÅ¯ do konce adventu. Adventus... asi víte, Å¾e v latinÄ›
znamená pÅ™íchod, a my, stejnÄ› jako na&scaron;i dÄ›dové a babiÄ•ky, oÄ•ekáváme pÅ™íchod JeÅ¾í&scaron;ka, a s radostí
pÅ™ivítáme slunovrat. Vzpomínám, Å¾e coby dítko &scaron;kolou povinné jsem závidÄ›la spoluÅ¾aÄ•ce s pÅ™íbuznými ve
&Scaron;výcarsku její adventní kalendáÅ™. I kdyÅ¾ ten první vyrobil uÅ¾ v roce 1908 v MnichovÄ› Gerhart Lang, v na&scaron;
krajích nebyl dlouho bÄ›Å¾ným zboÅ¾ím a tak si ho uÅ¾ily aÅ¾ moje dÄ›ti.
Sebekriticky pÅ™iznávám, Å¾e kolikrát i na nÄ
zapomnÄ›ly a já utíkající Ä•as hlídala za nÄ›. Ten úplnÄ› první byl sice &bdquo;jen" vystÅ™ihovací, ale jeho tradice (doplnÄ›ná
Ä•okoládou v kaÅ¾dém z okýnek) letos slaví první a urÄ•itÄ› ne poslední stovku!
Jestlipak také víte, Å¾e svíÄ•ky na adventním vÄ›nci mají správnÄ› být fialové? Fialová je v liturgii barva pro soubor
bohosluÅ¾ebných úkonÅ¯ a obÅ™adÅ¯ adventního Ä•asu. Ale jedna - nebo v&scaron;echny - svíÄ•ky mohou být i rÅ¯Å¾ové. To
zase barva knÄ›Å¾ských rouch, která se oblékají pÅ™i m&scaron;i na tÅ™etí nedÄ›li adventní. PochopitelnÄ›, Å¾e pokud je jed
rÅ¯Å¾ová mezi fialovými, její zapálení pÅ™ipadá právÄ› na první nedÄ›li.
Tak aÅ¾ si veÄ•er doma znovu zapálíte ony svíÄ•ky na adventním vÄ›nci, nechte (aspoÅˆ na chvilku) odplynout v&scaron;
starosti... Pavla*
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