Je třeba držet při sobě
Rok utekl jako voda a blíží se opět Vánoce. Byl to poměrně divoký a v mnoha
směrech zvláštní rok. Bylo v něm mnoho obav, pocitu ohrožení a napětí mezi lidmi.
Mnoho emocí, ať už těch záporných, tak také kladných. Je advent a letos bude mít
po dvou letech covidových opatření opět zdá se, tradiční průběh. A i přesto, že je
v Evropě válka, bude mít alespoň adventní čas z vnějšího pohledu náznak
normálnosti. Potřebujeme to.
Když jde, jak se říká „tlusté do tenkého“, je třeba držet při sobě. Víc, než kdy jindy.
A jsem moc rád, že i v této, pro mnoho lidí složité a těžké době, nám to jde. Jsme
tak všichni jako společnost silnější. I přes současné zvyšování cen si umíme
vzájemně pomoci, lidé v současné době do sbírek potřebným dávají leckdy více
než loni. Jedním ze zážitků z tohoto soudku pro mne byla letošní podzimní sbírka
potravin, která se odehrála v listopadu. V Karlovarském kraji se vybralo více než
v letech minulých. V adventním čase probíhá mnoho podobných sbírek, a pokud
můžete, přispějte.
Asi každého z nás v posledních letech vzhledem k událostem, které se udály nebo
dějí v dnešním globalizovaném světě, přepadly obavy a nepříjemné pocity. Pocit
vlastního ohrožení, pocit ohrožení našich blízkých. Je to logické vzhledem k tomu,
že po několika letech všeobecného dostatku, růstu a pocitu bezpečí přišly dva roky
s covidem, kdy se zavíraly hranice, byly lockdowny a v přeplněných nemocnicích
umíralo mnoho lidí, často našich blízkých nebo sousedů. A když už jsme měli pocit,
že jsme z toho venku, přišla válka v Evropě. A ta má kromě jiného vždy také
mnoho ekonomických dopadů. Naši prarodiče by jistě mohli vyprávět třeba o
období protektorátu.
Jakoby v posledních letech probíhala nějaká zkouška, jak jako komunita držíme
pohromadě, jak jsme odolní a připravení na to, co může přijít. Jak se zachováme
a jak budeme snášet různé nesnáze a hrozby. Jak se k tomu jako lidé postavíme.
Co v nás je. Jestli v nás zvítězí touha po vlastním pohodlí a prospěchu, jestli jsme
připravení část svého pohodlí a bohatství obětovat v období, které je pro mnohé z
nás mnohem těžší než pro nás samotné. Jak jsme silní a jak se dokážeme těmto
výzvám postavit.
Potřebujeme si odpočinout od všudypřítomných šarvátek, zastavit se, soustředit
se na věci, které jsou vzdálenější od dennodenních starostí a které jsou
podstatnější než jeden rok, kdy možná trochu zchudneme nebo ušetříme méně
než loni. Využijme čas adventu a vánočních svátků k tomu, abychom prožili
příjemný a klidný čas hlavně s našimi blízkými, s rodinou, s lidmi, které máme
rádi. Užijme si to, ne každý má tuto možnost. A mysleme také na to, že množství
a cena dárků pod stromečkem nejsou na Vánocích tím nejdůležitějším.
Přeji vám v těchto časech, které jsou pro mnohé z nás velmi těžké, krásné a klidné
prožití letošních svátků.
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