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3. ADVENTNÍ TÝDEN

12. prosince – Pondělí 3. adventního týdne
 Nm 24,2–7.15–17a; Mt 21,23–27
Nejen velekněží, ale každý člověk může s důvěrou klást Pánu otázky. Ty mají ovšem
smysl jen tehdy, pokud člověk touží odpověď nejen vyslechnout, ale i přijmout…
Nestává se mi někdy, že prosím o poznání Boží vůle – a když se mi zdá, že ji začí-

nám objevovat, rozhodnu se stejně podle své chuti a pohodlí? Boží odpovědi je
třeba brát vážně!

 PŘÍBĚH
Nějací bratři v doprovodu světských lidí přišli k abba Felixovi a prosili ho, aby jim
dal duchovní radu. Stařec však mlčel. Když už dlouho prosili, řekl jim: „Chcete
slyšet radu?“ Odpověděli: „Ano, abba.“ Stařec tedy řekl: „V této době není rady.
Dokud se bratři ptávali starců a dělali to, co jim oni radili, Bůh vnukal starcům, jak
mají mluvit. Avšak teď, když se bratři už jen ptají, ale nedělají to, co slyší, odňal
Bůh starcům milost a oni už nenacházejí slova, protože není, kdo by je splnil.“
Když to ti bratři vyslechli, zanaříkali: „Otče, pomodli se za nás.“ (Ap., III/36)

13. prosince – Úterý 3. adventního týdne
 Sof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
Přiznání se ke Kristu a odpovídání na jeho pozvání není věcí jednorázovou, ale
trvalým životním postojem. Je to cesta, spojující to dobré z jednání obou synů v
jedno. Jaký je důvod toho, že někdy svým jednáním říkám Kristu: „Mně se nechce“?

 PŘÍBĚH
Jeden žák se zeptal svého učitele, rabiho Jákoba Jicchaka: „Ukažte mi cestu k Bohu, společnou všem!“ Rabi odpověděl: „Nejde o to říkat lidem, jakou cestou mají
jít. Neboť někdo slouží Bohu naukou, jiný modlitbou, další posty a ještě další jídlem. Každý si má dát dobrý pozor na to, k jaké cestě ho jeho srdce táhne, a pak si ji
má zvolit celou svou silou.“ (Ch. v., str. 323)

14. prosince – středa 3. adventního týdne
 Iz 45,6b-8.18.21b-25; Lk 7,19-23
I Janova představa o Mesiáši byla zřejmě jiná – přestože Ježíš uzdravoval, konal
mocné činy, hlásal nebeské království… Možná Ježíš neodpovídá ani tvým představám, nedělá to, co bys chtěl, neodpovídá na tvé prosby. Přesto je Bohem a jedná
ve tvém životě. Otevři se mu…

 PŘÍBĚH
„Kde bydlí Bůh?“ – touto otázkou Kotský překvapil několik učených mužů, kteří
byli jeho hosty. Smáli se mu: „Jak to mluvíte! Celý svět je přece plný jeho nádhery!“ On si však na svou otázku odpověděl sám: „Bydlí tam, kam ho člověk pustí.“
(Ch. v., str. 516)

15. prosince – čtvrtek 3. adventního týdne
 Iz 54,1-10; Lk 7,24-30
Naslouchat Ježíši nebo pohrdat úmyslem, který se mnou má Bůh? – Volba je jasná,
ale jak moc ji uskutečňuji ve svém životě? Co mi pomůže naplňovat ji více?

 PŘÍBĚH
Rabi Pinchas byl tázán: „Proč stojí psáno: ‚v den, kdy Bůh stvořil jednoho člověka
na zemi‘, a ne: ‚v den, kdy Bůh stvořil člověka na zemi‘?“ Objasňoval: „Máš sloužit
svému Stvořiteli, jako kdyby na zemi nebylo jiného člověka, jen ty sám.“ (Ch. v.,
str. 159)

16. prosince – pátek 3. adventního týdne
 Iz 56,1-3a.6-8; Jan 5,33-36
Rozhodnutí uvěřit svědectví (Janovu, Otce, Kristových skutků) je základem víry v
Ježíše. Základem, ke kterému se potřebuji vracet, připomínat si jej a s Boží pomocí
na něm stavět dál.

 PŘÍBĚH
Na konci Dne smíření řekl Berdičevský jednomu z věřících: „Vím, o co jsi dnes
prosil. V předvečer jsi prosil, aby ti Bůh těch tisíc rublů, které potřebuješ na rok a
které během roku vyděláš, dal na začátku roku najednou, aby tě žádná námaha a
starosti nevytrhovaly z učení a modliteb. Ale ráno sis s jistotou uvědomil, že kdybys dostal tisíc rublů najednou, vložil bys je do nějakého jiného obchodu a měl bys
pak ještě víc starostí; prosil jsi tedy, abys ty peníze dostal napůl každého půl roku.
A před poslední modlitbou jsi zavrhl i to a chtěl jsi čtvrtletní splátky, aby ses mohl
nerušeně učit a modlit. Ale proč si myslíš, že v nebi potřebují zrovna tvé učení a
modlení? Třeba potřebují zrovna tvou námahu a únavu!“ (Ch. v., str. 238)

17. prosince – sobota 3. adventního týdne
 Jan 5,33-36; Mt 1,1-17
Možná mi připadá, že nad textem dnešního evangelia toho věru moc nenarozjímám. Celá ta dlouhá řada jmen mi ale může připomenout, že Bůh své plány připravuje odedávna – s věrností a moudrostí. Každý člověk má v tomto plánu své
místo. Jistě to platí i o mně. Také já mám své nezastupitelné místo v rodokmenu
Ježíšových následovníků. Bůh respektuje mé dary i mou jedinečnost a počítá s nimi.

 PŘÍBĚH
Rabi Noach jednou ze své světnice zaslechl, jak ve vedlejší učebně začal jeden z
jeho věrných odříkávat vyznání víry, ale jakmile vyslovil slova ‚Věřím v dokonalé
víře‘, odmlčel se a sám sobě řekl: „Tomu nerozumím.“ A znovu: „Tomu nerozumím.“ Rabi vyšel ze světnice do učebny. „Co je to, čemu nerozumíš?“ zeptal se.
„Nerozumím, co to má znamenat,“ odpověděl muž. „Říkám: Věřím. Ale věřím-li
doopravdy, jak je pak možné, že hřeším? Nevěřím-li doopravdy, proč lžu?“ Rabi
Noach jej poučil: „Slovo ‚Věřím‘ má být modlitbou. ‚Chci věřit‘ – to je jeho význam.“ Tu se muž celý rozzářil. „Tak je to správně, tak je to správně!“ křičel. „Chci
věřit, Pane světa! Chci věřit!“ (Ch. v., str. 417)

18. prosince – neděle 4. adventního týdne
 2 Sam 7,1–5.8–12.14.16; Řím 16,25–27; Lk 1,26–38
1. čtení: David se – jistě s dobrou vůlí – staví před Hospodina jako někdo, kdo pro
něj může vykonat velké věci. Bůh ho ústy proroka upozorňuje: Neobdarováváš ty mě; je to přesně naopak! … I mě Bůh obdaroval daleko víc,
než dokážu prosit nebo chápat.
2. čtení: „Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia,“ povzbuzují nás Pavlova slova. Každý den mého života je novou příležitostí k tomu, abych se
snažil tuto větu naplňovat. Nejsem na to sám: Bůh mi nabízí svou milost
a pomoc. „A proto buď Bohu skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky.
Amen.“
1. čtení: Dnes znovu mohu rozjímat nad rozhodujícím adventním okamžikem.
Maria je milostiplná – neklade Boží milosti ve svém životě žádné překážky. Proto je také ochotna postavit svůj život na pevné víře, že „u Boha není nic nemožného“, a tak je věrnou služebnicí Páně.

 PŘÍBĚH
Jeden bratr řekl starci: „Pověz mi, co je dobré, ať to můžu vykonat, a získat díky
tomu věčný život.“ Stařec pravil: „To není jednoduché. Jsou různé činnosti. Písmo
říká, že Abrahám byl pohostinný a Bůh byl s ním a Eliáš miloval tichost a Bůh byl s
ním a David byl pokorný a Bůh byl s ním. Udělej tedy to, co vidíš, že si tvá duše v
souladu s Bohem přeje, a střež své srdce.“ (Ap., I/18)

