
 ADVENT 
 

 Je to zvláštní a vlastně není. Každodenní zážitek: Čekání. 
Když se nám zdaří rozebírat – už od prvních dětských zážitků 
tu skutečnost, co to je na něco, nebo někoho čekat – od těch 
okamžiků, nebo dlouhých dob, od napětí či únavy, od zklamání 
a netrpělivosti z prvních dětských poznatků, drobných, 
roztomilých, přes napětí her a dobrodružství, hledání – a 
dlouhé stání ve frontě na cokoliv, až to tu bude, až skončí 
hodina nebo práce, schůze či návštěva – občas obě nekonečné 
– v tom všem můžeme být – jako opuštěni a sami v prostoru. 
Opuštěni s ničím cizím, ať už je to prostor nebo čas, čas bez 
živé duše, ačkoliv obklopeni bytostmi, kterým se říká lidé – ale 
bez zájmu nebo účasti na našem „zde“. Na jídlo, na spánek, na 
slovo, které chceme říci anebo slyšeti. Na to, co dostaneme, a 
jak bude naše přijato. 
 

Č E K Á N Í ! 
To je ale nápor na to, čemu se říká vytrvalost, věrnost a 

statečnost. Tři slova, o nichž se takřka nikdy nemluví, jen tehdy, 
když se obracíme na někoho jiného – málokdy na sebe sama. 

Čekání – to je přece nápor. Nejsilnější je nápor na naději! 
Má naděje vůbec nějaký čas a prostor? 

Ale ano! Mnoho lidí o tom vůbec neví a to proto, že se 
neptá hlasu přírody a počasí, - chcete-li. Je to totiž po výtce 
PODZIM. Lidé, kteří tomu trochu rozumí, pochopí, že zároveň 
s klidným ukládáním se přírody nastává doba nazývaná už ode 
dávna v naší kultuře: 

 
A D V E N T ! 
Předkové mu říkali krásným českým slovem P Ř Í Š T Í ! 
Zatím společnost okolo tohoto tápá a vyjadřuje své rozpaky frázemi „mělo by se“ a 

„předpokládá se“, nemajíc odkud vykročit, existuje ten s velkým T, tedy ten, který přichází a 
naše čekání není marné. 

Jistota této jediné a pravé naděje tkví v tom, že je to právě Ten Jediný! Doba naděje, která 
nemůže zklamat, je pro každého člověka a je jí vyhražen čas, prostor a těšení: z jistoty jedné 
chudé rodiny, zpola vyhnané úřady (sčítání) a strachem mocných – rodiny, jež přináší to nové a 
jisté bezbranné DÍTĚ. 

Prorok Isaiáš je nazve Kníže pokoje. 
 
Toto krásné zamyšlení nad adventním časem napsal v roce 2001 pro náš tehdejší časopis 
Mons. Jiří Reinsberg. Autorem obrázku je Ladislav Rusek. 
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