Sváteční pozdrav pro všechny klienty a zaměstnance
Domova důchodců
Zdravím Vás srdečně v tomto neobvyklém čase
příprav na velikonoční svátky. Obvykle je to čas návštěv
a setkávání ve společenství rodiny a přátel, kdy si
přejeme krásné, požehnané, radostné a zdravé
Velikonoce. V tomto roce je to jinak. Nemusíme se ale
tvářit tak vážně, smutně a zoufale, i když statistické
výsledky působení pandemie ve světě a přijatá opatření
v boji proti tomuto viru nás někdy naplňují strachem a
obavou o zdraví i život náš i našich drahých.
V současné situaci bychom si možná zvlášť měli všimnout poselství
těchto svátků. Je třeba si více uvědomit, jak je křehký ten vyspělý svět, jak
zranitelný je náš lidský život. V tom všem ale nejsme sami. Právě skrze
tajemství, na které budeme vzpomínat v těchto dnech, nám Bůh říká, jak moc
nás má rád a nenechává nás samotné, i když popravdě bychom si to zasloužili.
Pro mnoho lidí je to on, který nás trestá za naše přestupky šířící se nemocí. Není
to pravda! On je s námi i v této náročné zkoušce a stále nám nabízí lék – svou
lásku, která nám pomůže překonat to všechno, co ničí nás, naše rodiny a
společenství. Bůh nám dokázal, že jeho láska má moc překonat následky naších
špatných rozhodnutí, našeho jednání.
Velikonoce jsou svátky vítězství Boží lásky nad lidskou slabostí, vítězství
života nad smrtí. Ať tento čas bude posilněním naší naděje, která překoná
strach, smutek a zoufalství! Ať letošní Velikonoce budou svátky, kdy i v našich
srdcích a životech láska vítězí nad tím, co je v nás slabé a nemocné, ať uzdraví
všechno, co potřebuje uzdravení v našich vztazích v rodině či ve společenstvích.
Přeji Vám, aby Bůh byl Vaší jistotou, posilou i oporou!
Přeji Vám požehnané a pokojné Velikonoce a těším se na další setkání s Vámi!
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