
I. neděle adventní 
Jer 33,14-16 
1Sol 3,12-4,2 
Lk 21,25-28.34-36 

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu. 
Lk 21,28 

Advent. Začíná advent, období očekávání; čas, který nás má připravit na narození. Ale nečekáme jen na narození Ježíše…  
  

„Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat 
strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.“ (Lk 21,25-26) Možná víc než kdykoliv jindy zakouší-
me právě teď, jak tento apokalyptický jazyk s velmi silnými a hrůzu vzbuzujícími obrazy není jen předzvěstí nějakého vzdáleného bu-
doucího konce, jehož čas zná jen Hospodin, ale jak věrně popisuje naši současnost. Jako by vyprávěl příběh o stvoření světa, který zná-
me z prvních kapitol Písma, ale pozpátku. V Genesis Bůh vyvádí stvoření z chaosu a dává mu řád, Lukáš v dnešním úryvku popisuje nao-
pak přechod z řádu do chaosu. Přesně to, co prožíváme. Evangelium nás uvádí do celistvosti stvoření, abychom se vnímali jako jeho část, 
abychom cítili, jak trpí a sténá kolem nás i v nás… Trpí a sténá... Ale jako rodička! Bolesti, které při pohledu na zmatek a situaci ve světě, 
v našich rodinách a vztazích prožíváme, jsou bolestmi porodními. Stvoření trpí a sténá, aby vydalo nový život. Přítomnost už v sobě ne-
se nová narození. Ano, jde o silné a děsivé výrazy, které nás ale nemají přivádět ke strachu, naopak uvádějí povzbudivou a radostnou 
zvěst plnou naděje: Když se napřímíte a zdvihnete hlavu, uvidíte Syna člověka, jak přichází s mocí, aby stvoření opět sjednotil, dal ho 
dohromady (srv.: Lk 21,27-28). Advent! 
 

Jistě, je čas krize. Všude kolem nás, ale i uvnitř našich vztahů. Krizí jistě prochází i církev… Církevní instituce ztrácejí čím dál víc na dů-
věryhodnosti, zdá se, že jen velmi pomalu vnímáme opravdové potřeby lidí dnešního světa, že jen stěží nacházíme správná a vhodná 
řešení, že se nám lidé vzdalují čím dál víc, že strach a snaha o udržení vlivu nám zabraňují v hledání skutečně evangelijních odpovědí… 
Lhostejnost k náboženství se šíří, povolání k duchovnímu životu ubývají, nadšení k evangelizaci se vytrácí… Ale už teď je zřejmé a ve 
víře jasně zahlédnutelné, že konec jistého života církve může přinést nový způsob prožívání víry a společenství, církev s otevřenými 
dveřmi, církev jako polní nemocnici… třeba právě tak, jak o ní mluví a jak ji žije papež František. A to platí i o našich rodinách, o vztazích 

mezi národy, mezi náboženstvími, jinými kulturami. 
 

Zkoušky tohoto času nás mají přivést k tomu, abychom se napřímili a zdvihli hlavu, abychom pochopili pravý, skrytý smysl věcí a života, 
abychom zahlédli, že už v tomto světě je Ježíš přítomný, že přichází, že je tu, že je větší než my a všechny naše strachy, že  naše vykou-
pení a vysvobození je blízko, že tento náš svět už ve svém lůně nese jiný svět. 

 

„Čas je jen ten, který právě ubíhá, a láska, kterou jsem v něm nemiloval, se už bohužel nikdy nevrátí.“  

o. Mario Borzaga, omi 


