
TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN
05. 12. 2022 - 11. 12. 2022

motto týdne:
                   „Ježíš řekl: „Má slova nepominou.“

 
     PONDĚLÍ 05. 12. sv. Saba, poustevníka, opata
     Iz 35,1-10 ; Žl 85,9ab+10.11-12.13-14  Komentář: Lk 5,17-26

Dovedu druhým poskytnout pomoc s podobnou vynalézavostí, aby se dostali
do Ježíšovy blízkosti? Jsem si vědom, že on si mě vyvolil za svého spolupracovníka?
 

     ÚTERÝ 06. 12. sv. Mikuláše, biskupa                                                                          
                                             
    Mt 18,12-14 ; Žl 961-2.3+10ac.11-13ab.13cd Komentář: Iz 40,1-11            

„Těšte, těšte můj lid“, začíná text velkolepého Händelova oratoria Mesiáš.
Tak se stávají i přísná slova radostnou zvěstí. Toužíme ji zprostředkovat dál?
 

     STŘEDA 07. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Mt 11,28-30; Žl 103,1-2.3-4.8+10 Komentář: Iz 40,25-31
Věčný, „nepřístupný“ Bůh zde dostává osobní rysy. Kéž se nezdráhám přijmout jeho
nabízené přátelství. Kéž „dostanu křídla“ a vzlétnu ze své všednodennosti!
 

     ČTVRTEK 08. 12. slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu      
                                                             

Gn 3,9-15.20; Žl 98 (97),1.2-3ab.3c-4; Ef 1,3-6.11-12 Komentář: Lk 1,26-38
Celý advent mohu prožít ve vděčnosti té, která svým souhlasem umožnila příchod Pána.
Starozákonní úpění se mění v červánky naděje. Dokážu tuto naději předat svému okolí?
 
PÁTEK 09. 12. sv. Jana Didaka /Juan Diego/ Cuauhtlatoatzin                              
                                                                                                                         Mt
11,16-19 ; Žl 1,1-2.3.4+6 Komentář: Iz 48,17-19                                                        
                       
Je i na nás, abychom se poučili ze zkušenosti minulých generací. Hospodinovo slovo
je totiž příslibem pro jednotlivce, ale i pro uzdravení celé společnosti.
 
SOBOTA 10. 12. sv. Eulálie z Meridy, panny a mučednice
Mt 17,10-13; Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19 Komentář: Sir 48,1-4.9-11                          
                                             
Eliáš je předobrazem našeho Pána. Slovo jako pochodeň. Mnozí však jeho zář nesnesou.
To platí samozřejmě i dnes.
 
2. neděle adventní - Cyklus A 11. 12. 2022                                                        
       
Neděle radostná – gaudete – ohlašuje blížící se Vánoce, tedy příchod mesiáše.
Snad nás tato neděle může vytrhnout z rytmu každodenních starostí a nabídnout
pohled „do dálky“. Přichází Pán, dárce záchrany, pokoje. Přichází pro nás!



 
1. ČTENÍ                                                                                              
Judsko neustále zakoušelo ohrožení jak ze strany okolních národů, tak od Asyrské
říše. Severní Izrael padl (722 př. Kr.). Jaká je budoucnost Izraele?
Slova o budoucnosti lze číst i jako předobrazy posledního soudu (Iz 34–35).
V Izraeli v období dešťů rozkvete i poušť. Jmenované oblasti jsou na severu Izraele
a patří k celoročně úrodným místům.
 
Iz 35,1-6a.10                      
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete,
zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu
a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha.
Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte:
„Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou!
On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši
hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého.
Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí
bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.
 
ŽALM 146                                                                                                      
Žalm odráží první čtení. Je chválou Bohu za jeho jednání.
To platí stále, tedy i pro nás.
Odpověď: Přijď, Pane, a spas nás!
 
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným,
– dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené,
– Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků.
– Hospodin bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
 
2. ČTENÍ                                                                                                          
Text je částí poslední kapitoly listu. Do této neděle byl zařazen kvůli zmínce
o příchodu Pána. V Izraeli je v létě období sucha a prší jen málo.
 
Jak 5,7-10
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na
rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní
a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je
blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni.
Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení
a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.
 
EVANGELIUM            
Ježíš při svém působení reaguje na osobu Jana Křtitele. Odkazuje se přitom na
Iz 35,5-6 (viz první čtení) a v druhé části na proroka ohlašujícího příchod mesiáše
(Mal 3,1). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává.



Nejmenší v Božím království je sám Kristus.
 
Mt 11,2-11                                                                  
Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky
s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim
odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná
 
zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť
vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do
jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste
tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je
psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’
Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než
Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“
 
K ZAMYŠLENÍ          
Jan – statečný muž, oddaný Boží věci, prochází nejistotou. Nyní zakouší příkoří
proto, že vyžadoval zachovávání Božího zákona od Heroda. A k tomu žije
v obavě, že se mýlil, když Ježíše označil za mesiáše. Pán nekritizuje Janovy
pochybnosti, ale vyzdvihuje jeho statečný život a jeho službu! Bůh není věčným
kritikem, ale vidí každého člověka i s jeho příběhem, životem, zápasy. A velmi
si toho cení! Co znamená „nejmenší v Božím království“? V překladu je chybně
vloženo písmeno „i“. Doslovný překlad: „Ten nejmenší v Božím království je
větší než on“ odkazuje na roli Jana Křtitele. Smyslem jeho vystoupení bylo
poukázat na Krista. Ježíš je onen nejmenší, poslední v očích světa, který je však
ve skutečnosti Pánem dějin i celého Božího království.
 


