Slovensky
1. januára – Slávnosť
Panny Márie Bohorodičky A – B – C
Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje!
Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou
a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe
a nech ti daruje pokoj! (Nm 6,24-26)
Prvé čítanie

Kniha Numeri 6,22-27

Pán hovoril Mojžišovi takto: "Povedz Áronovi a jeho synom: Takto
budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a
nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je
milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!
Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich
požehnám."

Druhé čítanie

List Galaťanom 4,4-7

Bratia a sestry, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna,
narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo
boli pod Zákonom, a aby sme mohli dostať právo synovstva.
A pretože ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, a ten
volá: "Abba, Otče!"
Už teda nie si otrok, ale syn, a keď si syn, si skrze Boha aj dedič.

Evanjelium

Lukáš 2,16-21

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i nemluvňa
uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o
tomto dieťati. A všetci, ktorí počúvali, žasli nad tým, čo pastieri
rozprávali. Ale Mária všetky tieto udalosti chránila hlboko vo svojom
srdci a premýšľala o nich.
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Pastieri sa potom vrátili, a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli
a videli, ako im bolo povedané.
Po ôsmich dňoch, keď bolo treba chlapčeka obrezať, nazvali ho
menom Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Na zamyslenie
Do začiatku nového roka vstupujeme s rôznymi myšlienkami a pocitmi. Zatiaľ,
čo jedni prisľubujú istotu do budúcnosti, pretože vďaka nim sme mohli v
minulom roku prežiť veľa dobrého, iné však môžu prinášať veľa neistoty alebo
dokonca strach a smútok z toho, ako sa vyvinie to alebo ono v našom živote. Je
dobré, že sa dnes stretávame v evanjeliu s Máriou, s našou najväčšou
orodovníčkou a pomocníčkou. Jej postoj k minulosti a budúcnosti, ako to dnes
popisuje dnešné čítanie, môže nám byť príkladom a pomocou v našom živote.
Mária pri pohľade do minulosti sa stretala tiež s rôznorodosťou jej bohatých
skúseností. Po nepokojnom období jej tehotenstva a pôrodu dúfala, že prídu
konečne pokojnejšie a nekomplikované časy. Na druhej strane však tušila, že
význam a zmysel všetkého, čo sa jej prihodilo, ostáva ešte stále skrytý. Máriin
postoj k tomuto všetkému neistému môže byť impulzom pre náš postoj k
nejasnému, nezrozumiteľnému v našom živote – Mária všetko uchovávala vo
svojom srdci a premýšľala o tom.
Uchovávať niečo v srdci neznamená, že to v srdci zahrabeme a zabudneme.
Znamená to skôr, že toto niečo, čo ešte nerozumieme, uchovávame v sebe živé
a venujeme tomu svoju pozornosť. Znamená to, že som stále otvorený voči
tomu, čo ešte do môjho života príde, či to bude radosť alebo bolesť a to v
dôvere, že v tom všetkom sa skrýva pre mňa dôležité posolstvo. Znamená to
pripustiť v sebe pocity, bez toho, že by ma miatli. Nechať sa dotknúť tým, čo sa
udeje v mojom živote, vedieť s tým zaobchádzať tak, ako keby to bol vzácny
poklad.
Je dobré pestrosť nášho života, ktorú si v dnešný deň zvlášť uvedomíme, vložiť do
prekrásnoho Áronovho požehnania, ktorým sme obdarovaní v prvom čítaní, a v
ktorom je nám prisľúbená Božia ochrana a pomoc a pritom je jedno, kam a ako
nás život bude ďalej viesť.
Hovorí sa,
že dnes vraj je Nový rok…
Tak jednoduché to však ale nie je,
či naozaj príde nový rok.
Nehovorí o tom totiž ani kalendár,
ani hodiny.
Záleží to len od nás,
či ho naozaj urobíme novým,
či obnovíme našu myseľ,
či začneme iným spôsobom hovoriť,
či začneme novým životom žiť…
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Samo od seba to "nové" nepríde.
Keď urobíme však to, čo urobiť
môžeme,
potom – áno až potom
smieme dúfať,
že aj v tento rok
sa udeje zázrak,
ktorý tak veľmi všetci očakávame…
(W. Willms)
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