ADVENT je doba čekání. Je krásně symbolizována světlem svíček
na adventním věnci. V temných zimních dnech světla od neděle
k neděli přibývá, abychom viděli, že přichází Ježíšovým narozením
v Betlémě Světlo světa.
Matka Tereza řekla: Jestli se někdy stanu svatou - určitě budu
světicí ´temnoty´. Neustále budu z nebe odcházet - abych
rozsvěcovala světlo těch, kdo jsou na zemi v temnotě.
Vezměme si ji tedy za průvodkyni letošním adventem, aby nám
pomohla přinášet do tmy světlo.

I. neděle adventní – přinášej POKOJ, dělej druhým radost.
My jsme to, kdo může přinášet dobrou náladu a pohodu. Zkusme si
v tomto týdnu na nic nestěžovat a naopak druhým pomáhat a dělat
radost.
Bůh stále miluje svět. Stále posílá vás a mě, abychom dokazovali,
že miluje svět, že má pořád se světem soucit. Jsme to my, kdo
musíme být jeho láskou, jeho soucitem v dnešním světě. (Matka
Tereza)

Na adventním věnci už hořely čtyři svíce. Bylo takové ticho,
že jste mohli slyšet, co si spolu povídají.
První svíce si povzdechla: Jmenuji se POKOJ. Mé světlo sice
září, ale lidé, zdá se, stejně žádný pokoj nepotřebují.
Spěchají, přehlížejí jeden druhého, hádají se a vedou války.
Nenávist a pýcha je silnější než pokoj a odpuštění.“ A její
světlo pomalu sláblo, až docela zhaslo.
Druhá svíce zablikala a řekla: „Jmenuji se VÍRA. Myslím, že
svítím zbytečně. Vždyť tolik lidí už o Bohu nic neví a jejich
víra pohasla. Hledají své štěstí jinak a jinde a více věří
věcem, které si koupí, nebo sami sobě. Tak proč mám
hořet?“ a když místností zavanul průvan, zhasla.
Tiše a smutně promluvila také třetí svíce: „Jmenuji se
LÁSKA. Už nemám sílu hořet dál. Lidé mě odložili, aby lépe
viděli sami sebe a ne toho, koho by mohli mít rádi. Jejich
láska je pryč.“ A svíce se naposledy zachvěla a také
zhasla.
Vtom vešlo do místnosti dítě, uvidělo svíce a řeklo: „Ale vy
přece musíte hořet!“ Tu promluvila čtvrtá svíce a řekla:
„Neboj se, dokud hořím já, můžeme ostatní svíce ještě

zapálit. Jmenuji se NADĚJE. A dítě vzalo zápalku a zapálilo
od té svíce všechny ostatní. (Zdroj: časopis Duha 2012)

