19. března – SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA
 2S 7,4-5a.12-14a.16; Ř 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16
Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho
království. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu otcem a on mi bude
synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“
Řím 4,13.16-18.22
Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na zákoně, nýbrž
proto, že byl ospravedlněn na základě víry.
A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny,
potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem – jak to stojí v Písmu: 'Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' – před Bohem, kterému on uvěřil, že
oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha
národů, protože mu bylo řečeno: 'Tak četné bude tvé potomstvo!' A proto 'mu to bylo uznáno za spravedlnost'.
Mt 1,16.18-21.24a
Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo
takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale
dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a
řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou
manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha
svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí
svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku,
udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

K Božímu slovu (z publikace od paulínek Evangelium na každý den 2016)
Kristus je Syn samého Boha, zplozený skrze Ducha
a narozený z Panny Marie. Josef, prototyp věřících, se
stává jeho pokrevním příbuzným tak, že uzavře sňatek
s Marií. Víra v Slovo zakládá příbuzenství mezi námi
a Bohem. A my jako Josef skrze ně přijímáme toho, který
má moc učinit z nás syny (Jan 1,12). Všechno je necháno
na naší odpovědnosti, naší schopnosti odpovědět na Boží
slovo. Ono je jeho „andělem“, který nám předkládá možnost přijmout ho, naslouchat mu a odpovědět na ně.
 Z Buly papeže Františka k Svatému roku milosrdenství (z čl. 24)
Naše modlitba ať se rozšíří také na mnohé svaté a blahoslavené, kteří své
životní poslání naplňovali milosrdenstvím. Zvláště mám na mysli velkou
apoštolku milosrdenství, svatou Faustýnu Kowalskou, která byla povolána
vstoupit do hlubin božského milosrdenství. Ať se za nás přimlouvá a vyprošuje nám, abychom žili a putovali ve stálém Božím odpuštění a neochvějné
důvěře v jeho lásku.
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