1. roráty (4. prosince) JEŽÍŠ NÁS UZDRAVUJE
Iz 2,1-5 uvěří i pohané;
Mt 8,5-11 víra setníkova
Chceme prožít roráty jako přípravu na setkání s Kristem, který
přichází uzdravit všechno, co je ponořené do tmy hříchu a smrti
„Jsme naplněni Duchem Svatým“ je heslem letošního adventu.
Po dobu adventu budeme sledovat postavy v textech Božího slova,
jak ony byly uschopněny Bohem skrze moc D. Sv.
- Dnes děti dostanou papírový betlém, který si pak sami doma
složí. Každý den účastí na rorátech dostaneme papírovou
postavičku, kterou si potom doma vystřihneme. O ní si budeme
povídat, jak ji Bůh vedl. Jak se tak postupně bude zaplňovat náš
betlém postavičkami, o kterých bude řeč ve čtení Písma, tak i my
budeme stále více naplňování D. Sv.
Dnes si všimneme proroctví Izaiáše, kterému Duch Svatý vnuknul
myšlenku, že v Boha Izraele uvěří i pohané a budou u něho hledat spásu. Všimneme si římského pohanského
vojáka, jak hledal pomoc u Ježíše.
Ježíš uzdravoval nemocné, osvobozoval lidi z područí démonů, hříšníkům odpouštěl hříchy, všem navracel
důstojnost Božího dítěte. Toto dílo pokračuje i dnes mocí Ducha Svatého. Každý z nás je jednak cílem
Ježíšových uzdravování, ale i spolupracovníkem na uzdravování druhých.
Za Ježíšem přišel římský voják a měl velkou víru, že Ježíš mu uzdraví jeho sluhu. Toto jeho víru Ježíš
pochválil a dal za příklad nám všem. Navíc velká víra pohanského vojáka pomohla ke zdraví jeho sluhovi.
Mějme i my viru, ze Ježíš nás i dnes bude uzdravovat tím, že nás naplní D. Sv. Pokaždé, když jsme na mši
svaté, se toto děje. Ježíš říká i nám: "Přijdu a uzdravím tě." Každou mši svatou dochází k tomuto uzdravení,
když nám Ježíš dává Ducha Sv. Spolu se setníkem řekněme vždy před svatým přijímáním: „Pane, nezasloužím
si, abys ke mne přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“ Skrze nás bude Ježíš také uzdravovat i
druhé lidi, za které se můžeme modlit, třeba děti za své spolužáky ve třídě a dospělí za rodiny ve farnosti.
Ať jsou pro nás roráty denním setkáním s uzdravujícím Ježíšem, který koná své dílo i dnes skrze D. Sv.
Dovolme mu tak, aby skrze nás dělal svět lepším, kde bude vice naší lásky, našeho míru, našeho odpuštění,
našeho soucitu a naší laskavosti. Toto všechno jsou známky toho, že jsme D. Sv. přijali.

