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Poslední týdny podzimního času bývají pro někoho z nás hodně náročné.
Stále musíme (musíme?) někam jezdit, nakupovat,shánět, brouzdáme po on line nákupních 
portálech…
Máme hrůzu z toho, že na to či ono zapomeneme nebo něco nestihneme.
Jsou mezi námi i tací, kteří kvůli předvánočnímu shonu odvolávají třeba i večírky nebo 
setkání s přáteli.
Zdá se nám, že ztrácíme čas tím, když do pozdních nočních hodin „žvatláme“ s lidmi
 o nedůležitých věcech a v hlavě máme přitom pouze balení dárků a usilovné vzpomínání, 
zda jsme na někoho a něco nezapomněli.
Ve skutečnosti bývá rok od roku předvánoční shon více a více hektický.
"Ukliď to pořádně", "Ach jo, já ty dárky asi nestihnu koupit",  "Už mě ty lidi v 
obchodě vážně lezou krkem"…
 Tohle jsou ta nejčastější slova. Tohle jsou ty pravé české svátky...
Lidé v tuto roční dobu jenom spěchají,pracují, uklízí a nakupují zbytečnosti.
Prostě parádní koloběh. Obchodníci snižují a zvyšují ceny, chovají se jako správně 
ekonomicky smýšlející prodejci. Byli by hloupí, kdyby nevyužili našich „plných“ 
peněženek, které si přímo říkají o otevření.
Lidé nakupují cukroví, stromečky, úklidové prostředky, balící papíry, hodně z nás také shání
nové ozdobičky na stromeček. Přece nebudeme mít stejné jako vloni, že? Je to přece zcela 
pochopitelné. Nejkrásnější ozdoby jsou ty nádherně vybarvené, z kterých zrak přechází. 
Zelená, bílá, červená, co to asi znamená? Zelená, bílá, červená, Vánoce to znamená…
Zkrátka, Vánoce už se staly takovou komerční záležitostí.
Dalo by se z toho v kázání udělat hezké podobenství, jak po shonu přijde ztišení, zklidnění, 
a jak se člověk může soustředit na to, co je opravdu důležité: pro věřící Narození Páně, pro 
bezvěrce setkání s blízkými ve slavnostní chvíli klidu a radosti. Myslím, že jsme každý už 
nějaké kázání na takové téma nejednou slyšeli.
Nechceme opakovat stokrát omleté řeči o rozzářených dětských očkách, ale nazdobený 
stromeček a štědrovečerní náladu máme všichni určitě rádi, i když víme, co se často stává – 
člověk si až u stromečku vzpomene, že vlastně chtěl ještě tomu a tomu něco konkrétního 
dát, jen na to zapomněl. Nebo to, že přece tu věc máme stále schovanou a nezabalenou dole 
ve skříni.
Ten večer nám naše zapomnětlivost přijde strašná a Štědrý den zkažený.
Další den se tomu ale jenom pousmějeme a řekneme si:“ Ono se to přece bude jindy také 
hodit a dotyčný nebude mít radost o nic menší “ a mému zapomenutí se jen zasmějeme. 
Čekáme netrpělivě na tu opravdovou povánoční atmosféru, kdy je už veškerý shon za 
námi. Nikdo nikam nespěchá, nikdo se za ničím nehoní, lidé se při setkání přátelsky 
pozdraví a  vymění si úsměv, nikdo není unavený, nevrlý a tak dále.
Už jsme zapomněli na shon a stres.
Věnujeme se pouze svým blízkým.
Navštěvujeme klidné a pohodové vánoční koncerty, chodíme na vycházky, které 
zakončíme dobrým vánočním punčem nebo svařáčkem u stánku, nebo si všichni jen 
tak vlezeme pod deku a pustíme si krásné vánoční pohádky.
Přejeme Vám tedy, ať máte opravdu šťastné a pohodové Vánoce.



 


