
Vánoce 2020 

Milí farníci,  

srdečně zdravím každého z vás. Prožíváme 

jedny z nejradostnějších dnů v roce – 

Vánoce, kdy si připomínáme příchod Boha 

mezi nás, aby dal najevo nám všem, že mu 

na nás záleží, že nás má rád.  Občas se objeví 

někdy v životě o tom pochybnosti. 

Snad nám tyto pochybnosti aspoň trochu 

rozptýlí příběh od Bruna Ferrera, 

který pojmenoval Pastýř. 

Jeden člověk měl v duši neustále samé černé 

mraky. Nebyl schopen uvěřit, že existuje 

dobro. Za vším viděl něco špatného. Hlavně 

nevěřil v Boží dobrotu a lásku. 

Když jednou přecházel přes kopce, 

které obklopovaly jeho vesnici, stále 

provázen svými chmurnými pochybnostmi 

a podezřeními, potkal pastýře. 

Pastýř byl dobrý muž s jasným pohledem. 

Všiml si zvlášť zoufalého výrazu toho muže 

a zeptal se ho: „Co tě tak trápí, příteli?“ 

„Cítím se nesmírně sám.“ 

„Já jsem taky sám, a přece nejsem smutný.“ 

„Asi proto, že tě provází Bůh...“ 

„Uhodl jsi.“ 

„Zatímco se mnou Bůh není. 

Nemůžu uvěřit v jeho lásku. Jak by bylo možné, že by měl lidi rád? Každého z nich? 

Jak by bylo možné, že by měl rád mě?“ 

„Vidíš tam dole naši vesničku?“ řekl mu pastýř. „Vidíš všechny domy? Vidíš okna 

každého domu?“ 

„Všechno to vidím.“ 

„Tak tedy by sis neměl zoufat.  Slunce je jedno jediné, ale každé okno ve vsi, 

i to nejmenší, i to nejvíc zastrčené, slunce políbí každý den během své denní dráhy. 

Možná si zoufáš, protože si necháváš pořád zavřená okna.“ 

 Milí přátelé, možná že jsme v minulosti něco podobného prožili. Je třeba jen jedno, 

otevřít okna svého srdce Bohu a lidem.  A Vánoce jsou úžasnou příležitostí to udělat. 

Již sv. papež Jan Pavel II. na počátku své papežské služby do celého světa volal: 

„Nebojte se dokořán otevřít svá srdce Bohu!“ Opravdu tím nic neztratíme, jenom 

získáme. Bůh nás nechce ochudit, ale přišel, aby nás obohatil a měli život v hojnosti. 

Ze srdce přeji každému z vás, aby jste měli odvahu otevřít dokořán svá srdce 

přicházejícímu Bohu, aby vánoční dny byly naplněny Jeho dobrotou a láskou, kterou 

předáme svým jednáním všem, s nimiž se setkáme. Zároveň přeji hojnost Božího 

požehnání, dar zdraví a mocnou přímluvu Panny Marie pro každý den vašeho 

života v novém roce 2021. 

 

Myslí na vás a všem ze srdce k tomu žehná     váš otec Jan Žaluda, duchovní správce 


