Nový rok je od druhého vatikánského koncilu zasvěcen
slavnosti Matky Boží Panny Marie a končí touto
slavností osmidenní oktáv Slavnosti Narození Páně.
Stařičký profesor biblistiky, otec Novotný, kterému již
dlouhé generace studentů neřekli jinak než Abrahám,
nám podal výklad k tomuto svátku: „Na koncilu se
styděli za normální věci a tak změnili svátek Obřezání
Páně za genitálně neutrální svátek mateřství Panny
Marie.“ Evangelium však zůstalo pro oba svátky stejné
a tak jsme i dnes četli o tom, že maličké dítě Mariino
bylo obřezáno, jako každý izraelský chlapec a bylo mu
dáno jméno Ježíš.
Tak začínáme nový rok 2018 se jménem, o kterém
apoštol Pavel říká:
„Jméno nad každé jméno, takže při Ježíšově jménu musí
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí“ (Flp 2,910).
„Víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila
před vašima očima“ (Sk 3,16).

Nový rok začínáme se jménem Pána Ježíše, ke kterému máme velkou úctu, a proto ho zbytečně
nevyslovujeme. Můžeme skrze Ježíšovo jméno naopak žehnat každému tím, že budeme toto
jméno vzývat v modlitbě nad každým člověkem nebo situací. Vzývání Ježíše je spojeno s jeho
mocí a požehnáním.
Často žehnáme druhé znamením kříže, třeba i tím, že děláme palcem druhému člověku znamení
kříže na čele a je to moc krásný zvyk.
Prorok Mojžíš naučil Izraelity žehnat tak, že oni, když druhému žehnali, vzývali jméno Boží.
Protože však toto jméno měli v nesmírné úctě a proto ho nevyslovovali, jejich žehnání se
provádělo tak, že vztáhli oboje ruce nad člověkem, prsty na obou rukách rozložili do tvaru slova
Jahve (jména Božího - JHVH) a přitom říkali:
„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Nm 6,22-27).

Říká se: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Kéž tedy vzýváním jména Ježíš, které samotné
znamená Bůh s nám (Jahve s námi) až už slovně, nebo skrze znamení Ježíšova kříže stále
žehnáme a tedy vyprošujeme druhým Boží přítomnost. Kéž naše ústa v sobě nesou dobré slovo,
které je v posledku vždy požehnáním – tj. dobrým mluvením. A Bůh bude s námi.

