Slavíme Nový rok, den zasvěcený oslavě mateřství
Panny Marie. Osmý den po Narození Páně,
poslední den vánočního oktávu, den jeho obřízky a
den přijetí jména Ježíš.
Stará koleda, která se dostala do modlitby breviáře
prvních nešpor, nám bude meditací nad prvním
dnem roku 2019.

Bůh nás proto stvořil, aby nám dal účast na svém
štěstí. Nevytvořil nás k trpkosti, ani ke smutku,
nevytvořil nás, abychom se trápili. Stvořil nás z
lásky a láska přeje druhému to nejkrásnější
a nejlepší. Toto je záměr a cíl našeho stvoření.

ROK NOVÝ JIŽ K NÁM PŘICHÁZÍ,
V NĚMŽ MÁ BÝTI VESEL KAŽDÝ.
RADUJME SE, VESELME SE
V TOMTO NOVÉM ROCE.

Do světa lidským přičiněním vstoupila
neposlušnost vůči Bohu. Neposlušnost však
člověka odklonila od pravé radosti, štěstí a pokoje.
Na místo vnitřní radosti vyplývající z přítomnosti
zdroje života, Boha, přišel shon po alespoň troše
pocitu štěstí a to v jídle, majetku, tělesnosti, moci
nad druhými. Bůh se proto stal člověkem, aby
stvoření navrátil svůj původní záměr.

SYN BOŽÍ, Z NEBE NÁM DANÝ,
TOHO DNE BYL OBŘEZANÝ,
TO PRO NÁS, HŘÍŠNÉ KŘESŤANY,
PÁN SVATÝ, NEVINNÝ.

Ve jménu Ježíš člověk dostává zpět ztracenou
radost. Ve jménu Ježíš člověk znovu může pookřát
a zase žít, aniž by musel vyhledávat náhražky pravé
radosti.

JMÉNO JEŽÍŠ JE MU DÁNO,

Obracíme se ve světě porušeném hříchem k Pánu
Ježíši, aby skrze nás, kteří jsme dostali úkol
stvoření opatrovat, aby Kristova radost vstoupila
do této hříchem porušené reality, která však bude
obnovena do své původnosti až při Kristově
druhém příchodu.

SEŠLI NÁM SVÉ POŽEHNÁNÍ,
JEŽÍŠI, BUĎ VŽDYCKY S NÁMI,
ROZMNOŽ LÁSKU, POKOJ, ZDRAVÍ,
VEĎ NÁS DO SVÉ SLÁVY.

Meditovali jsme nad textem koledy o pravé radosti
a štěstí, které jsou v Bohu Otci skrze Krista v
Duchu Svatém. Pochopit může jen ten, kdo má
Ducha Svatého. Proto prosme stále o jeho světlo
a vnímavost na jeho přítomnost. Dnes i po celý rok.

DEJ NÁM ROK ŠŤASTNĚ ZAČÍTI
A BEZ HŘÍCHŮ DOKONATI,
ZACHOVEJ OD NÁHLÉ SMRTI,
BUDIŽ S NÁMI VŽDYCKY.

JAK TO BYLO ZVĚSTOVÁNO;
AŤ JE TOTO JEHO JMÉNO
VĚČNĚ VELEBENO.

