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Nový rok - Matky Boží Panny Marie

1.čtení Nm 6,22-27 „…Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!...“
Požehnání je doslova „dobrořečení“. Dobrořečím druhým, - žehnám jim? Nebo jsou
mi lhostejní a nestojí mi za pár povzbudivých slov? Požehnejme v duchu dnes
druhým – svým blízkým, i vzdálenějším. A dobře si promysleme, co jim vlastně
(konkrétně) chceme popřát.

ŽALM 67 Odpověď: Bože, buď milostiv a žehnej nám!
2.čtení Gal 4,4-7 „Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze
Boha.....“
V Božím Duchu je síla ke zlomení jakýchkoliv pout. Prosím za osvobození – pro sebe
i druhé? Uvědomuji si svou důstojnost Božího syna – dcery? Vím o tom co zdědím?

Evangelium Lk 2.16-21 „…Maria však to všechno uchovávala v srdci a
rozvažovala o tom….
Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno
Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně.... “
Snažím se i já uchovávat ve svém srdci různé oslovující myšlenky a přemýšlet o
nich? Mohu si je i zapisovat.
Obřízka bylo znamení začleňující do společenství Božího lidu, i znamení posvěcující
sexualitu. Souvisí s obětí – snášenou bolestí. Písmo však mluví také o obřízce srdce –
o znamení lásky. Jsem i já takto „obřezán“ a začleněn do Božího lidu?

Texty k rozjímání na každý den
PONDĚLÍ 2. 1.
1 Jan 2,22-28 Slyšeli jste to už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane!
Jan 1,19-28 Vyznal: "Já nejsem Mesiáš.".. Mezi vámi stojí ten, který má přijít po mně
I dnes se může zdát Ježíš, jak ho ukazují evangelia, příliš „obyčejný“ a příliš málo
„radikální“. Tak, jako budil pozornost Jan Křtitel, budí pozornost v dějinách i jiní
náboženští „hrdinové“. Vítězí ale ten, kdo se přidrží moudrosti Křtitelovy.
ÚTERÝ 3. 1.
1 Jan 2,29 - 3,6 Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Co znamená zůstávat v Ježíši?
Jan 1,29-34 Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!
Na něho mohu vložit všechny své slabosti (s lítostí) i problémy (s důvěrou)
Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem
Svatým. Už jsme viděli nějaké znamení, že v někom působí Duch sv.? Jak to poznat?
STŘEDA 4. 1.
1 Jan 3,7-10… kdo nežije spravedlivě, není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra
Jan 1,35-42 …Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!"…
komentář: Ten den zůstali u něho; evangelista si pamatuje přesně hodinu. V Jeho
společnosti se cítili přijati. Je druhým se mnou dobře?
ČTVRTEK 5. 1.
1 Jan 3,11-21 Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život.
Jan 1,43-51"Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej
se!" Komentář: Když si uvědomím, že „Bůh ví všechno lépe a dokonaleji, než naše
svědomí“, bude nejmoudřejší se mu přece odevzdat! Svatý Bernard říká: kdo se řídí jen
sám sebou, má za duchovního vůdce toho největšího hlupáka (ostřeji)!
PÁTEK 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Iz 60,1-6; Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme
Ef 3,2-3a.5-6 Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti Nežárlím, když se dozvím, že „stejná dědická práva“ mají ti, kdo mi nejsou zrovna sympatičtí? Zjevení Páně,
jeho odhalení je právě svátkem rozdávající se Lásky. Kéž se jí nestavím do cesty…
Mt 2,1-12 Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě,
a proto jsme se mu přišli poklonit…
SOBOTA 7. 1.
1 Jan 3,22 – 4,6 Zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha…My jsme z Boha.
Mt 4,12-17.23-25 Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo
Ježíš je světlem a vede člověka ke zdroji života, k Otci. Podobně člověk ve světle
nachází to, co hledal. Nenechávám se ale něčím zaslepovat? Stojí něco mezi Ježíšem
a mnou?
Tato stránka je podle www.vira.cz/nedelni-liturgie Pastoračního střediska Praha

K zamyšlení:
Na čem záleží
Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, zda z toho, co máme, umíme
dávat. Nezáleží na tom. zda se umíme prosadit, ale na tom, zda umíme přemáhat sami
sebe. Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti, ale na tom. jak moudře
dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
Nezáleží na tom. co děláme, ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit, ale na tom, zda dovedeme přinášet radost
jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach, ale na tom, zda se chováme, jako
bychom strach neměli.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale na tom, zda ho umíme, když přece jen
přijde, přijmout.
Nezáleží na tom, zda jsme šťastni, ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat štěstí
jiným.
Nezáleží na tom. zda jsme milováni, ale na tom. zda milujeme jiné a jsme jim
požehnáním.
Nezáleží na tom. co o nás říkají lidé, ale na tom, jací skutečně jsme. jak jsme věrni
sami sobě.
Nezáleží na tom. jak dovedeme mluvit, ale aby naše ústa vyjadřovala úctu k pravdě?1
Nezáleží na tom. zda Bůh plní naši vůli, ale na tom, zda se my snažíme uskutečňovat
jeho vůli.
Nezáleží na tom. zda jsme dlouho živi, ale na tom. jak jsme naplnili svůj život. Nezáleží na tom. kdy zemřeme, ale na tom. zda jsme připraveni setkat se kdykoli s
Bohem.
PF
(Novoročenka sester Voršilek. autor neznán )


Každé dítě potřebuje uznání a chválu. ...Věta "Nech toho, udělám si to raději sám, jsi moc
nešikovný!" působí na sebedůvěru dítěte jako jed a podporuje jenom lenost. (33-34)
Dítě se musí nejdříve povzbudit uznáním, aby bylo schopné snést kritiku. Zničující kritika při
autoritativní výchově z člověka udělala "ničemu" a přispěla k jeho nejistotě. (35)
(Irmgard Haasová: Ostatní děti smějí všechno Praha Portál 1991, (31-35)


Mnoho rodičů si lásku svých dětí kupuje, protože je mnohem pohodlnější jim něco darovat,
než se jimi zabývat.
(Irmgard Haasová: Ostatní děti smějí všechno Praha Portál 1991, 88)



Připravujeme se na příští neděli: Svátek Křtu Páně, cyklus A

1. ČTENÍ Iz 42,1-4.6-7
Toto praví Hospodin: "Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž
jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude
křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici.
Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.
Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Na jeho nauku čekají daleké
kraje.
Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a
ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým,
abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí v tmách.
ŽALM 29 (28)
2. ČTENÍ Sk 10, 34-38
Petr se ujal slova a promluvil: "Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v
každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze
Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan,
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým
a mocí Ježíše z Nazaretu, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel."
EVANGELIUM MT 3,13-17
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se
bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?"
Ježíš mu na to řekl:"Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." I
vyhověl mu.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl
Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval
hlas:"To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."

