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Aký ste mali deň? Ako ste prežili koniec sveta? Možno by stálo za úvahu, čomu urobiť
koniec? Nie je čas urobiť koniec svárom, hnevom a iným neduhom, ktoré pomaly ale isto rúcajú
náš svet? Myslím, že to je koniec sveta, keď ľudia žijú bez chrbtovej kosti, bez tolerantnosti a
každý sám pre seba. Keď vymiera ľudskosť. To je úplný koniec.
V dnešný posledný deň rorát sme sa rozprávali o blahoslavených manželoch Mária a Luigi
Quattrocchi. Boli manželia a venovali sa svojim štyrom deťom. Na prvý pohľad nič zvláštne,
nemali žiadne videnia, nerobili žiadne zázraky a predsa sú vyhlásení za blahoslavených.
Dokonca ich deti sa zúčastnili na ich blahorečení. Nerobili nič výnimočné, iba svoj život a čas
venovali svojim deťom i sebe navzájom. Môžeme si povedať, veď koľkí sú takí obetaví rodičia.
A nielen rodičia, oni boli aj neustále sa milujúcimi partnermi. Ani čas neumenšoval ich lásku.
Mnohí to poznáme, mnohí možno nie. A ešte jeden príklad z rodiny Quattrocchi: Rodina
Quattrocchi držala spolu v dobrom aj v zlom. To bola ich najväčšia sila. V najťažších chvíľach
sa každý mohol spoliehať na podporu rodiny. Keď boli deti väčšie, Luigi a Mária začínali každý
deň sv. omšou. Nesmierne ma prekvapilo, že Luigi sa zvítal so svojou ženou až keď vyšli z
kostola. Čiže, najprv sa zvítal s Pánom Ježišom a až potom so svojou ženou.
Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami rodiny. Ale veľmi dobre vieme, ako to niekedy v tých
našich rodinách je. Niekedy tá rodinná pohoda chýba nielen cez rok, ale aj počas týchto
sviatočných dní. Ja nám prajem, aby sme si nenechali otráviť ducha Vianoc, aj keď možno
navonok nie je všetko v poriadku. Veď Vianoce sú pozvánkou na narodeninovú párty, ktorú
poriada každoročne oslávenec – Ježiš spolu s rodinou. Prijmeme ich pozvanie?

„Ježiš, naroď sa v nás, nech svet žije Vianoce v každý čas. Či v lete, či v zime, nech jasle v
srdci neschováme, nech žiari láska v nás.“

Prajem nam vsetkym krasne a pozehnane vianocne sviatky, aby sme videli to svetlo v nas aj
v druhych ludoch okolo nas. Aby sme nezabudli kracat za Svetlom a nezabudnime, ze svetlo sa
zaziha a zacina S-miechom.
"Usmejme sa, nech je svet krajsi..."
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