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Je před námi neděle Gaudete – třetí, nejradostnější neděle adventu. Třetí 
svíčka, zapálená na adventním věnci naznačuje, že Vánoční svátky, ke 
kterým se celý adventní čas upírá, jsou už téměř na dosah. 
 
Máte rádi čekání? Já asi jak které – čekání na vlak nebo na autobus, který 
ne a ne přijet, to jistě není nejoblíbenější činnost, které by se člověk mohl 
věnovat. Na druhé straně čekání na něco příjemného může ještě stupňovat 
radost – jako dítě jsem se na Vánoce mimořádně těšil, advent byl tou 
dobou, kdy se otevírají okénka na adventním kalendáři a ta vytoužená 
radost se blíží víc a více, krok za krokem… 
Jistě, těšili jsme se jako děti hlavně na dárky, ale křesťanské poselství 
adventu jde mnohem dál než k nim, i když je poměrně snadné ho ve shonu 
nákupních center v dnešní době přeslechnout. Advent je dobou, kdy 
očekáváme narození Spasitele. Právě tak, jako vyvolený národ, 
povzbuzovaný slovy proroků očekával příchod Mesiáše z rodu Davidova, 
tak i my každoročně jakoby spoluprožíváme toto očekávání. Náš advent 
netrvá generace, pouhé čtyři týdny, ale není proto menší svou nadějí – 
navíc naše naděje není upřena jen k připomenutí historické skutečnosti 
Kristova pozemského vtělení, ale i k jeho slavnému novému příchodu na 
konci času. 
Jedna postava stojí v Adventu zvláštním způsobem v popředí – je to Matka 
Boží. Tak jako advent je časem očekávání, tak i ona je v očekávání – v tom 
zvláštním, požehnaném, ale zároveň křehkém stavu budoucí matky. Možná 
že právě taková je často naše víra – požehnaná, naplňující, ale zároveň 
křehká. Maria může být naší průvodkyní na cestě tou dobou, kdy pomalu 
končí noc a vychází nové světlo naděje. 
To je konec konců poselství i pro ty, kdo nejsou křesťané – naděje je něco, 
co spojuje lidi navzdory hranicím víry a náboženství. Naděje upřená třeba 
ne výslovně ke Kristu, ale alespoň k tomu lepšímu v člověku, k tomu co 
dělá tento svět krásnějším a laskavějším. I to může být světlem, které 
prosvětlí adventní dobu pro nás i pro naše blízké. 
Co bychom mohli v tomto adventním čase udělat pro své okolí? Tak, jako 
adventní svíce jedna za druhou dávají více a více světla a prozařují 
temnotu noci, můžeme i my vyzařovat naději a dobrou vůli do svého okolí – 
vždyť zanedlouho uslyšíme volání andělů nad kolébkou – sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 
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