Slovo Života – pro život
Rok sv. Pavla – apoštola národů.
Heslo: S Pavlem všechny povzbuzuji: Radujte se, opakuji
Přání: To je cesta jistá, následovat Krista!
4. ledna2009 – 2.neděle po Narození Páně
Texty: Sir 24,1 - 16 / Ef 1,3 - 18 / Jan 1,1 - 14
Slova svatého evangelia podle Jana:
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl
Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a
bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale
svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří
v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle
muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný
milosti a pravdy.
Četli jsme Slovo Boží – Sláva Tobě Kriste.
Myšlenky z Božího Slova:
1.čtení Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu.
Žalm – Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
2.čtení – ….aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec
slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat,
takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše
srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké
poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
Evangelium – Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími
dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno
Učící se církev – Ježíš Kristus – pravý člověk (Jan 1,1-18; KKC
456 – 469): a) proč se stalo Slovo tělem; b) vtělení; c) pravý Bůh
a pravý člověk.
Nejsvětější Jméno Ježíš.
Chtěl bych se dnes vrátit k nezávazné památce, kterou jsme
slavili včera – Nejsvětější jméno Ježíš. Je to svátek starobylý,
který takřka na třicet let zmizel z církevního kalendáře (jeko např.

sv. Markéta) a po roce 2000 péčí sv. otce Jana Pavla II. Byl
navrácen. Jedna z věcí, kterou rodiče pečlivě chystají při
očekávání dítěte (mnohdy už dlouho před jeho početím) je jeho
jméno. Bůh Otec dal svému synu – pravému Bohu a člověku. Je
to jméno nejsvětější, nejmocnější, nejdražší. Znamená: Vtělený
Bůh! Spasitel. A) Je světlem v temnotách. Zavolej v bezradnosti:
Ježíši! a „rozsvítí se“ ti. B) Je lékem v bolesti – zavolej a božský
Lékař přichází k tobě. C) Je silou v boji – vzývej ho a poznáš, že
nebojuješ sám. D) Je pozváním ke svatosti. E) Je výčitkou, když
jseš nevěrný. F) Je odpuštěním, když se kajícně vracíš. G) Je
medem v životních hořkostech. H) Je mocí, v které se dějí divy
(sv. Petr: Ve jménu Ježíše Krista, vstaň a choď). Vyslovuj toto
Jméno pomalu s nejhlubší úctou, s úklonou, s touhou
přivést k adoraci celý svět. Dej tomuto Jménu často za den
projít celou svou bytostí, aby ji toto Jméno Páně posvětilo,
požehnalo a chránilo. Často za den s tím Jménem poklekni!
(biskup J. Hlouch – Minutěnka)
Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen! (Viz –
nové předpisy o odpustcích). Velkým apoštolem Nejsvětšího
Jména Ježíš byl sv. Bernardin, IHS – první tři písmena řecké
verze jména Ježíš – Ježíš lidstva Spasitel – In hod signo(Vincek
– v tomto znamení zvítězíš)
Na příčce H bývá kříž – kolem je dvanáct paprsků – jsou
invokace modlitby – litanie – Ježíši: útočiště hříšníků, prapore
bojujících, léku nemocných, posilo trpících, slávo věřících, radosti
kazatelů, mzdo dělníků, pomoci slabým,
povzdechu
rozjímajících, podporo prosících,
odměno kontemplujících,
radosti triumfujícíh .
P.S.:
Zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu. Není
lidem dán žádné jiné jméno, v němž bychom došli spásy. Dal
mu jméno, které je nade všechny jména. Apoštolové odešli
z velerady s radostí, že mohli trpět příkoří pro jeho jméno.
Při Jeho jménu poklekne každé koleno na nebi a na zemi.
Demonstranti na Václavském náměstí před Vánoci volali:
Zachraňte Ježíka. Přežili jsme dědu Mráze, přežijeme Santa
Klause. My věřící v Krista, kteří říkáme – ve Jménu… bychom
měli denně v pokoře volat: Ježíši, zachraň nás! - a těmito slovy
se připravovat na vstup do nebe.

