Vánoce 2020

Slavná Matko Spasitele, bráno nebes, hvězdo mořská.
Přijalas zvěst Gabriela, porodilas svého Tvůrce…
Prvorozený všeho stvoření, v něm bylo stvořeno
všechno na nebi i na zemi…v něm žijeme, pohybujeme se
a jsme…skrze Něho a v Něm je smířeno všechno co
jest…v něm rosteme k jednotě na nebi i na zemi…
aby byl Bůh všechno a ve všem.

Jako maličký, v náruči své Matky – ve shodě
s velkým zákonem zrození – jsi vstoupil do mé
dětské duše, Ježíši. Ale nyní ve mně opakuješ
a prodlužuješ kruh svého růstu skrze církev –
hle tvoje lidství v Palestině se pomalu rozšířilo
do všech stran jeko nesčíslná duhovka, do níž
pronikala tvá přítomnost. Přitom nic nezničila, ale
oživovala každou jinou přítomnost
kolem mne..
Pierre Teilhard de Chardin

Radostné a pokojné Vánoce,
prožité ve zdraví a lásce
se svými drahými
a s vědomím, že Kristus se stále rodí
a roste v našich srdcích
přeje - i do nového roku

Co tedy říci, Pane, než že tě mohu dosáhnout
celou šíří a hutností skutečnosti, celou její minulostí i
celým jejím vývojem, vším co snáším, a vším co činím
službou, iniciativou a samotným dílem svého života; mohu
tě dosáhnout, s tebou se spojit a v tomto spojení jít bez
konce dál.
Svým vtělením uskutečňuješ s neslýchanou plností
trojí sen každé lásky: obklopit se milovaným natolik, že
v něm utonu, ztratit se v něm, aniž bych se jím kdy nasytil.
Dal jsi mi, Pane, poznat, že když jsi přijal hmotu
neoblékl jsi pouze její nesmírnost a její organičnost, ale
vstřebal jsi ji, zabral a soustředil i její nevyčerpatelnou
zásobu duchovních sil…Takže od té doby ses stal v mých
očích i v mém srdci ještě mnohem víc než tím kdo byl a
kdo je:
stal ses tím, který bude…
Bože, sám v sobě završený, ale pro nás se neustále
rodící. Bože, jenž ses pro naši adoraci ukázal jako ten,
který dává vývoj a sám se vyvíjí, od této chvíle jsi jediný,
kdo nás může uspokojit. Zažeň konečně mraky, které tě
dosud zakrývají…kéž z tvé universální přítomnosti
vytryskne současně průzračnost a jas,
o Kriste vždy větší!
Teilhard de Chardin

