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Milý přátelé a příznivci  Mariánských Radčic, 

„gaudete“ nebo „radujte se“ zaznívá o třetí neděli adventní. Již je velmi blízko 

slavnost, kdy se Ježíš Kristus stal člověkem.  Řeknu –li u nás „radujte se“ často vidím 

smutné oči. Jak se můžeme v době covidu 19 vůbec radovat. Všechno je hrozné. Nic 

není jako dříve. Asi nebudeme moci slavit Vánoce, jak jsme byli zvyklí. Je tomu tak? 

Nebo přehání chytrolíni, proroci konce světa, ti co malují vše černě? Opakuji ještě 

jednou, radujte, protože slavnost Narození Páně je blízko. Narození Krista před dvěma 

tisíci roky bylo také v duchu pokřiveného myšlení a také ne pod zrovna šťastnou 

hvězdou. Tehdy nebyly nově narozenému Božímu synu všechny dveře otevřeny. Ježíš 

nepřišel příznivé, sociálně a společensky zajištěné doby. V nejhlubší temnotě lidstva 

se Bůh stal člověkem. A právě skrze toto učinil Bůh svět, ve kterém stále ještě 

smíme žít, světlým. Bůh na sebe vzal bezmoc našeho života a přijal lidskou 

nedokonalost. To je základ, na němž stojíme, právo proto učinil Bůh náš život 

světlým. To slavíme o Vánocích s nebo bez omezení. To smíme v plnosti a duchovní 

svobodě slavit i letos.. Boží láska k člověku se nedá omezit. Jádro vánoční zvěsti je 

imunní proti pandemii. Máme skutečně důvod k radosti. Samozřejmě budou 

v letošním roce omezení. Hledíme s touhou nazpět a cítíme se bezmocní. Sami jsme na 

sobě poznali účinky opatření, která měla vést k potlačení pandemie. Hosté nepřijeli, 

přenocování a akce byly stornovány. Očekávané příjmy a dary v tomto roce jsou 

velmi nízké. Čistě hospodářsky viděno, byl tento rok pro naše zařízení katastrofický. 

Ale katastrofy přináší také něco dobrého. Mohou nám pomoci se jinak orientovat, 

nechat náš pohled zaměřit se jinak a jinam. Jde i toto zamyslet se nad zvyklostmi a 

pozměnit naše jednání. V Kristu nás Bůh vzal jako člověk nás lidi na zřetel. S 

adventním pohledem na našeho Boha zjišťujeme, že Jeho všemohoucnost je vložena do 

bezmoci novorozeného, který je odkázán na lásku jeho rodičů. Opět pro nás platí 

v tomto roce výzva: „ Udělej to jako Bůh, staň se člověkem. “(biskup Franz 



Kamphaus) oslavme s touhou v srdci Vánoce. Smíme doufat, že Bůh s námi zůstane 

do konce věků. Jen ten, kdo toto zapomene, bude opatřeními omezen, pohlcen 

starostmi a převálcován pandemii. Buďme tu v tomto roce zvláštním způsobem jeden 

pro druhého, dodržme nutný odstup, ale vnitřně buďme spojeni.  Jsem přesvědčen o 

tom, že Bůh je s námi, jde s námi naší cestou a provází nás. S důvěrou a nadějí hledím 

do budoucnosti po pandemii, protože důvěřuji, že tento Bůh , jehož narození budeme 

slavit, s námi zůstane do konce věků. 

Proto Vám přejeme vánoční naději, která do našich starostí a omezení přinese božské 

světlo narození jeho syna. Buďte všichni pozdraveni a na brzké šťastné shledání.  

Vaši Chroistopher Cantzen a Philipp Irmer 

 


