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1. ADVENTNÍ TÝDEN

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Advent je doba milosti, kterou je důležité nepromarnit.
K adventní duchovní přípravě jsou nabídnuty především mešní
biblické texty daného dne (o nedělích všechna tři čtení, ostatní dny
evangelium) s krátkou myšlenkou k rozjímání. Tato myšlenka nemá
být výkladem (exegezí) daného textu; jde jen o jeden z možných způsobů, jak ho uchopit v modlitbě. Samozřejmě je možno nechat se
oslovit Božím slovem i úplně jiným způsobem.
K důkladnějšímu osobnímu rozjímání může posloužit přiložený
návod k modlitbě nad Písmem. K rozjímání každého dne je připojen
citát z Apofthegmat (zkracováno „Ap.“; vyd. Benediktinské arciopatství, Praha 2000), tedy výroků či příběhů mnichů prvních staletí,
kteří byli mistry v prožívání Adventu svého života a v bdělém očekávání Kristova příchodu.
Dalším pramenem citátů jsou Chasidská vyprávění (zkr. „Ch. v.“;
vyd. Kalich, Praha 2002) Martina Bubera, která nám představují niternou zbožnost našich starších bratří ve víře – Židů. Dějiny vyvoleného národa jsou přece samy o sobě Adventem spojeným s očekáváním příchodu Mesiáše. Tyto úryvky také nemají být výkladem k danému biblickému úryvku, ale zpravidla s ním více či méně volně
souvisejí.

28. listopadu – Pondělí 1. adventního týdne
 Iz 2,1–5; Mt 8,5–11
„Přijdu a uzdravím ho,“ slibuje Pán setníkovi. Věřím, že tato slova mohu vztáhnout
i na sebe. Snad i mě Pán vzkazuje – chci přijít a uzdravit tě. Stojím o to ale opravdově a hluboce? Mám dostatek pokory uznat, že jsem nemocný a že nutně potřebuji Ježíšovo uzdravení? V kterých oblastech mého života především?

 PŘÍBĚH
Za jakýmsi rabim přišel muž, jehož duše se zapletla do změti příšerných záchvatů.
Rabi právě zapaloval svíce a odříkával přitom žalmy, jak bylo jeho zvykem. Muž se
zastavil a poslouchal. Rabi se modlil dál, aniž by se ohlížel. Když se však dostal ke
slovům: „A vytrhl nás z rukou našich utlačovatelů,“ obrátil se k hostu, poklepal mu
na ramena a zeptal se: „Věříš, že Bůh nás může vytrhnout ze vší tísně?“ „Věřím,“
řekl ten muž. Od toho okamžiku byl vyléčen. (Ch. v.)

29. listopadu – Úterý 1. adventního týdne
 Iz 11,1–10; Lk 10,21–24
Pán Ježíš po mně zřejmě nechce, abych úmyslně zůstával nevzdělaný či jinak omezený. Spíše jde o to, abych i při sebelepším vzdělání a schopnostech nezapomněl na
postoj maličkého, tedy postoj pokory: Má chytrost ani mé schopnosti mě k Bohu
nepřivedou. To dokáže udělat jen on sám svou mocí.

 PŘÍBĚH
Abba Izaiáš řekl: „Ten, kdo miluje lidské uznání, nemůže zůstat bez závisti. Kdo
závidí, ten však zase nemůže získat pokoru. Takový člověk vydal vlastní duši svým
nepřátelům a ti ji vlečou od jednoho zla k druhému a ničí ji.“ (Ap., VIII/7)

30. listopadu – Středa 1. adventního týdne
 Iz 25,6–10a; Mt 15,29–37
V Ježíši se naplňuje Izaiášova předpověď z prvního čtení. Ježíš uzdravuje nemocné:
dává najevo, že jeho moc je větší než moc utrpení a dokonce i smrti; Ježíš sytí zástupy: předznamenává tím nesmírnou hojnost hostiny v Božím království; a také –
Ježíši je líto lidí: vnímá jejich (i moje) potřeby a přistupuje k nim se soucitem.

 PŘÍBĚH
Jeden stařec řekl, že kdosi z bratří měl jen evangelium. To prodal a peníze dal na
obživu chudým. Přitom pronesl výrok hodný zapamatování. Řekl totiž: „Prodal
jsem i samotnou knihu, která mi řekla: Prodej svůj majetek a rozdej chudým.“
(Ap., VI/5)

1. prosince – čtvrtek 1. adventního týdne
 Iz 26,1–6; Mt 7,21.24–27
Stále znovu jsem zván k tomu, abych Boží slovo slyšel (četl, rozjímal…) a na něm
stavěl svůj život. Využívám těchto možností, anebo se stále omlouvám tím, že
tomu nerozumím anebo že na to nemám čas…?

 PŘÍBĚH
Jeden bratr požádal abba Izaiáše o duchovní radu. Stařec mu řekl: „Chceš-li následovat našeho Pána Ježíše, zachovávej jeho slovo.“ (Ap., I/8)

2. prosince – pátek 1. adventního týdne
 Iz 29,17–24; Mt 9,27–31
Pán nemá strach setkat se s hříchem či utrpením. S láskou se dotýká nemocných a
uzdravuje je. A nakonec na sebe jednou na kříži přijme utrpení, bolest a smrt všech
lidí… Skrze jeho zázraky se dostalo uzdravení několika nemocným. Skrze kříž nabízí
Ježíš uzdravení každému.

 PŘÍBĚH
Jeden učený a skoupý muž přemlouval rabiho Abrahama: „Říká se, že prý dáváte
lidem tajemné léky a vaše prostředky prý jsou účinné. Dejte mi také nějaký, abych
získal strach před Bohem!“ „Na strach před Bohem žádný prostředek nemám,“
řekl rabi Abraham, „ale chcete-li, mohu vám dát takový, abyste získal lásku k Bo-

hu.“ „To je ještě lepší,“ zvolal ten muž, „dejte to sem!“ „Ten prostředek,“ řekl rabi,
„je láska k člověku.“ (Ch. v., str. 411)

3. prosince – sobota 1. adventního týdne
 Iz 30,19–21.23–26; Mt 9,35–10,1.5–8
„Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se nebeské království,‘“ přikazuje Pán učedníkům…
Celá doba adventní je mi připomínkou tohoto poselství. Bůh a jeho království je
nablízku. Připravuji se upřímně a vytrvale na jeho příchod?

 PŘÍBĚH
Jednou rabi Jákob očekával s velkou jistotou, že vykoupení přijde toho roku. Když
rok přešel, řekl svému žáku: „Prostí lidé se úplně obrátili nebo se mohou obrátit, z
jejich strany nestojí v cestě žádná překážka. Překážkou jsou pyšní lidé. Ti nechtějí
dospět k pokoře, a tak ani k obrácení.“ (Ch. v., str. 319)

4. prosince – neděle 2. adventního týdne
 Iz 40,1–5.9–11; 2 Petr 3,8–14; Mk 1,1–8
1. čtení: Často mám možná představu, že smím pozvat Boha do svého srdce
teprve tehdy, až v něm bude vše v pořádku. Ale ne: „Na poušti připravte
Hospodinu cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu.“ Mohu tedy
Pána pozvat do svého života hned teď, i když možná mé nitro připomíná
vyprahlou poušť…
2. čtení: Jak velmi se lišíme od prvních křesťanů, kteří se na Kristův druhý příchod
těšili a očekávali ho s nadějí! My na tuto událost zpravidla buď nemyslíme, nebo z ní máme obavy… Jistě, máme se snažit prožívat svůj pozemský život plně a radostně, ale zároveň můžeme s touhou očekávat
„nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost!“
1. čtení: I dnešní evangelium mi znovu připomíná ústřední námět adventní doby.
I když platí, že smím Boha pozvat do svého srdce kdykoliv, přece se mám
zároveň usilovně snažit odstraňovat překážky, které mi v tom brání. Nyní, v Adventu, je doba milosti, kdy mám příležitost k novému obrácení…

 PŘÍBĚH
Rabi Bunam řekl svým žákům: „Velká vina člověka nejsou hříchy, kterých se dopouští – pokušení je obrovské a síla člověka nepatrná. Velká vina člověka je, že se
v každém okamžiku může obrátit, a neudělá to.“ (Ch. v., str. 498)

