TŘETÍ ADVENTNÍ TÝDEN
3. neděle adventní (RADOSTNÁ)
1. čtení – Sofoniáš 3,14-18a
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé
nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem, zla už
se neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne,
ať nejsou tvoje ruce malátné! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed
tebe, hrdina, vítěz, plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou
lásku, s veselím nad tebou jásá jako ve dnech svátku.
2. čtení – Filipským 4,4-7
Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic
nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj,
který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
Evangelium – Lukáš 3,10-18
Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá
žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“
Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl
plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou.
Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit
ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.
Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“
Můj biřmovací patron je svatý František Saleský. Zaujala mne na
něm trvalá snaha zvládnout svou prudkou povahu, takže dosáhl
úžasné mírnosti. Jeho laskavost a radostná zbožnost působily, že
s ním bylo každému dobře. Vystihují ho následující slova: „Nechci žádnou podivínskou zbožnost, neklidnou, smutnou a mrzoutskou, ale mírnou, přívětivou, příjemnou a pokojnou, jedním
slovem prostou a radostnou zbožnost, která je laskavá k Bohu
i k lidem.“ Svatý František také varuje před falešnou zbožností:
„Tolik mnohdy toužíme stát se anděly, že zapomínáme být dobrými lidmi.“ Známkou pravé zbožnosti je, že „se člověk stává
příjemnějším a dokonalejším ve svém povolání: péče o rodinu je
skrze ni prostoupena pokojem, láska mezi manžely je opravdovější, služba představenému věrnější a jakékoli povolání se vykonává s větší ochotou a lépe.“
Jiří Mikulášek – Někdo tě má rád, Biskupství brněnské 2015
Co mám dělat já?
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