VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
je to k neuvěření, ale čas adventní, čas zimní je tady.
Někdo má zimu rád, někomu vyhovuje jiné roční období.
Záleží na úhlu pohledu, co si každý z nás z té které části
roku vybere. A také záleží na okolnostech, které člověka
ovlivňují. Jsou to věci ryze osobní, ale žijeme též v určitém
prostoru, ve společenství rodin, přátel, ale i společenství
v místě bydliště, v obci. To osobní rozměr života obohacuje
o mnoho společného, aniž si to mnohdy plně uvědomujeme.
Od svých prvních krůčků sdílíme společný prostor, sousedíme spolu
s těmi, kteří bydlí v naší blízkosti. Chodíme do jedné školy a trávíme
pospolu i volný čas. Mnohdy si nerozumíme, vznikají různé sváry
a nedorozumění, ale přesto vedle sebe žijeme dál.
Čas adventní nám dává možnost zpomalit tohoto koně času, možnost
zamyslet se nad naším životem a svým okolím, jakož třeba i nad důvody,
proč nás některé věci netěší.
V tomto čase bez shonu a spěchu můžeme rozmýšlet o tom, jak svůj život zlepšit, co může udělat
každý z nás nejen pro sebe samotného, ale také co pro sebe můžeme udělat vzájemně, aby se nám
v obci žilo ještě lépe.
Neexistuje žádná povinnost, aby tak člověk činil, je to věcí ryze osobních hodnot a jejich vyznávání,
avšak možnost posunout společné věci k lepšímu má každý z nás.
Jedni z nás se sdružují v různých zájmových uskupeních nebo se angažují politicky, jiní se maximálně
soustřeďují na své zaměstnání a svůj osobní život. Každý člověk tímto svým chováním obohacuje
své okolí, a vytváří tak prostředí, ve kterém se nacházíme. Jsme si navzájem více prospěšní, než
si mnohdy uvědomujeme. Když se s pokorou a nadhledem nad těmito věcmi zamyslíme, zjistíme,
že toho pozitivního je o mnoho více než toho svárlivého a špatného.
A o tom je advent, o zamyšlení a lidské pokoře k sobě navzájem.
Přeji vám všem pokojné a krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Karel Petráň

