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Požehnaný domov, kde mají pastelky a modelína přednost před televizní obrazovkou a monitorem počítače.
Požehnaný domov, jehož obyvatelé tráví víc času ve vzájemném objetí než v zajetí
sociálních sítí.
Anna Mátiková, FSP – Dítě, zázrak života
Překročit práh víry znamená nestydět se za to, že mám srdce dítěte, které stále
ještě věří v nemožné, a proto žije s nadějí: Naděje je to jediné, co může dát
všemu smysl, naděje přetváří dějiny.
Překročit práh víry znamená přiblížit se všem, kdo žijí na okraji společnosti.
Znamená to zavolat je jménem, zajímat se o křehkosti těch nejslabších,
posilnit jejich klesající kolena, a to s jistotou, že všechno, co děláme pro toho
nejmenšího z našich bratří, děláme pro Ježíše
Papež František –
Zamyšlení k Roku víry
Desatero manželské a rodinné lásky
Toto desatero jsem s několika páry sepsal před mnoha lety a řadě párů pomohlo
uvádět do života lásku v jejích různých barvách – těch úchvatných, i těch, které
jsou leckdy náročné. Poslouží snad i tobě (vám oběma) jako jednoduchý, vhodný
a užitečný návod ke zpytování svědomí.
1. Cti toho druhého jako tajemství.
Další texty v týdnu
2. Snaž se pochopit důvody toho druhého. Po: 1 Jan 2,12-17; Lk 2,36-40
Út: 1 Jan 2,18-21; Jan 1,1-18
3. Odpouštěj a dávej jako první.
4. Buď ke druhému upřímný a děkuj mu za St: Nm 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Čt: 1Jan 2,22-28; Jan 1,19-28
jeho upřímnost vůči tobě.
5. Druhému vždy naslouchej a nehledej Pá: 1Jan 2,29-3,6; Jan 1,29-34
důvody, proč by ses před ním měl uzavřít So: 1Jan 3,7-10; Jan 1,35-42
nebo se mu vyhýbat.
6. Ke svým dětem měj úctu jako ke svobodným bytostem.
7. Poskytuj svým dětem důvody, proč má smysl žít a proč doufat, a to společně
se svým manželem (manželkou).
8. Dovol, aby byly tvé jistoty zpochybněny představami tvých dětí a neboj se
se svými dětmi diskutovat.
9. Každý den žádej Boha o větší lásku.
10. Snaž se být pro toho druhého − i pro své děti − darem a svědectvím o Bohu.
Pán ať dokončí dobré dílo, které v tobě (ve vás) započal.
Bruno Forte – Barvy lásky

Uvedené knihy je možné zakoupit na adrese www.ikarmel.cz
Prameny, odkazy
Jeruzalémská Bible; Luke T. Johnson – Evangelium podle Matouše – Sacra pagina;
Průvodce životem – Matouš – Luxpress; Misál na každý den liturgického roku; Petr
Mareček – www.biblickedilo.cz
Vydává Pastorační středisko brněnské diecéze ve spolupráci s Karmelitánským
nakladatelstvím jako součást diecézního biblického programu Vezmi a čti.
Ke stažení na www.vezmiacti.cz.
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1. čtení:
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně
Sir
3,3-7.14-17
a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta
2. čtení:
a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěKol 3,12-21
14
ti pátrat, aby ho zahubil.” Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho
Evangelium:
matku, odebral se do Egypta 15a byl tam až do Herodovy Mt 2,13-15.19-23
smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta
jsem povolal svého syna.’ 19Když Herodes zemřel, zjevil se
Srovnání:
v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně 20a řekl: „Vstaň, vezOz 11,1;
Ex
4,22-23;
mi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti,
Ex 4,19; L 2,39;
kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.” 21Vstal tedy, vzal dítě
J 1,45-46;
22
i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslySd 13,5
šel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. 23Šel
tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno
ústy proroků: ‚Bude nazýván Nazaretský.‘
Mt 2,13-15.19-23
13

Úvod k meditaci
Stručný příběh bez barvitých detailů o útěku do Egypta a návratu domů zdůrazňuje ochotu Josefa a Marie uposlechnout a následovat Boží vedení. Vyprávění je
také dokladem, že Otec se stará o Božího Syna a také o ty, kteří jsou kolem něj.
Jak dobře vnímám Boží vedení, hlas svědomí v každodenním životě i ve zlomových situacích? Jak reaguji, když mne Pán nějak osloví? Jak je to s mojí odvahou
při následování Božích cest (viz odchod Svaté rodiny do Egypta)?

Výklad biblického textu
Kontext: První kapitola Matoušova evangelia se zaměřila na Ježíšovu totožnost.
Nejprve tedy byla zodpovězena otázka: Kdo je Ježíš? V druhé kapitole se důraz
posouvá od informací Ježíšovy totožnosti na řadu konkrétních míst. Jestliže
hlavním zájmem 1. kapitoly bylo Kdo?, ve druhé kapitole je to Kde?
13 Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně: Toto je druhý
sen či vidění, který Josef od Boha dostal. U Matouše se ukazuje, že sny, které
uvádějí na scénu andělského interpreta, jsou hlavními prostředky Boží komunikace ve prospěch Ježíše. V prvním snu Bůh Josefovi oznámil, že má přijmout
Marii, svoji snoubenku, která počala z Ducha Svatého, a že tento narozený syn
bude Mesiáš (Mt 1,20-22). Ve druhém snu se Josef dozvídá, že má dítě ochránit
v situaci, kdy se objevuje značné nebezpečí. I když Josef nebyl tělesným otcem,
přesto – nejen po právní stránce – Ježíše přijímá jako vlastního syna a cítí za
něj plnou odpovědnost. Josef se ukazuje jako stále otevřený pro Boží vedení
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a zároveň jako velmi praktický člověk, který se postará o svoji rodinu i za cenu
odchodu do cizí země.
14 Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta: Útěk do
Egypta nebyl něčím příliš zvláštním. Egypt byl pro Izraelity typickým místem
útočiště v rozličných situacích strádáních nebo ohrožení (srov. Dt 23,8; 1 Král
11,40; 2 Král 25,26; Jer 26,21; Zach 10,10), v několika větších městech zde
byly židovské kolonie, které vznikly v dobách židovského zajetí (viz Jeremiáš 43
a 44). Egypt se dostal pod římskou nadvládu r. 30 př. Kr. a nespadal pod Herodovu pravomoc.
15 a byl tam až do Herodovy smrti: Herodes zemřel v březnu/dubnu r. 4 př. Kr.
Je třeba připomenout, že většina historiků dnes klade Ježíšovo narození (Mt
2,19 a Lk 1,5) mezi roky 7 a 6 př. Kr. Jako první se pokusil rok Ježíšova narození
vypočítat na základě historických záznamů, ale dostupných až v 6. století, mnich
Dionysius Exiguus (v roce 525), který však tento rok neurčil přesně (i když
z odstupu skoro šesti století to byl dobrý pokus). Na základě Dionysiova výpočtu se přesto začal užívat křesťanský letopočet, který je dnes letopočtem celosvětově nejběžněji používaným.
Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘:
Citát pochází z Ozeáše 11,1: Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho,
zavolal jsem svého syna z Egypta.
19 Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně: Zde je
třetí z Josefových snů, kde mu anděl Páně zjevuje další Boží sdělení.
20 jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli:
Na prvním místě to byl právě Herodes Veliký, který usiloval o život dítěte, a jeho
strach ze ztráty vlády a jeho následná krutost se projevily povražděním dětí
v Betlémě a okolí (Mt 2,16-18 – liturgický výběr textů tyto verše vynechává).
Množné číslo ale může poukazovat i na spoluvinu velekněží a zákoníků a možná
i celého Jeruzaléma (Mt 2,3).
22 uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus: Po smrti
Heroda Velikého v roce 4 po Kr. bylo jeho království rozděleno mezi jeho tři
syny: Archelaa, Heroda Antipu a Filipa. Archelaovi byla svěřena vláda nad Judskem, Samařskem a Idumeou. Jeho vláda se vyznačovala krutostí a politickým
chaosem. Lidé jej nazývali králem, ale byl spíše diktátorem, jehož nástup na trůn
byl provázen masakrem tří tisíc vlivných občanů. Po několika letech Římané
zakročili a tohoto špatného vládce poslali do vyhnanství (r. 6 po Kr.) a začali ustanovovat vlastní místodržitele (nejslavnějším z nich byl potom Pontius
Pilát).
23 Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret: Z výše uvedených
důvodů se tedy Josef se svojí rodinou usadil mimo území spravované Archelaem. Domov našli na samém severu Palestiny, v Galileji, v městě Nazaret. Ten
byl tehdy spíše zemědělskou osadou poblíž Via Maris (přímořské cesty), hlavní
obchodní cesty vedoucí do Egypta. Obyvatelé Nazareta tak byli v neustálém styku s lidmi z celého světa. V městečku sídlila vojenská jednotka pověřená dozorem nad Galilejí. Z toho důvodu mnozí Židé Nazaretem opovrhovali a možná
i proto Natanael v Janově evangeliu 1,46 reagoval na Filipovo pozvání slovy:
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Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?
Výraz bude nazván Nazaretský se neobjevuje u žádného z proroků a ani Matouš
nezmiňuje konkrétního proroka, avšak mluví v množném čísle o prorocích. Věta
poukazuje především na to, že Ježíš jako člověk pochází z Nazareta. Může se
zde jednat o narážku na text Iz 11,1, kde se ohlašuje, že výhonek (nezer) vypučí
z kořene Jesse jako Vládce pokoje, plný Ducha a spravedlnosti. Narážka by se
též mohla týkat textu Jer 23,5; 33,15, kde je očekáván spravedlivý a moudrý král
jako výhonek Davida. Stejně jako titul Kristus na začátku Matoušova vyprávění
Ježíšova dětství, tak i tato narážka na jeho konci poukazuje na mesiánské poslání Ježíše. Výraz bude nazván Nazaretský je však možné chápat též v souvislosti s textem knihy Soudců: ten chlapec bude od mateřského života Boží zasvěcenec
(nazír) (Soud 13,5). Text se zmiňuje o Samsonově povolání být nazírem, členem
skupiny přísného asketismu a zasvěcení ve starém Izraeli. Matouš mohl využít
hru slov k vyjádření Ježíšovy vlastní oddanosti k jeho mesiášskému poslání.

K tématu
Blahoslavení jste…
Často jsem přemýšlel, co by vám,
manželům a manželkám, chtěl povědět
Pán Ježíš. Asi by na vás všechny s láskou
pohlédl a chtěl by vás potěšit a povzbudit. Možná by řekl:
Blahoslavení jste vy manželé, kteří
jste svůj život postavili na Bohu, své
manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a v tomto postoji
vytváříte prostředí lásky, v němž mohou
vyrůstat vaše děti.
Blahoslavení jste vy, kteří jste sobecky
neodmítli děti a v důvěře jste v nich
přijali Boží dar. Stejně tak i vy, kteří
jste přijali cizí děti a staráte se o ně jako
o vlastní.
Blahoslavení jste vy, kteří jste starost
o váš vzájemný vztah, o vaši rodinu
a o výchovu dětí nepostavili až za své
zaměstnání a záliby.

Blahoslavení jste vy, kteří si dokážete
odpouštět i těžká provinění a začínat
znovu, pro¬tože právě tím jste znamením milosrdného Boha.
Blahoslavení jste vy, kteří jste lásku
neoddělili od odpovědnosti a zůstáváte si věrni, protože právě tím svědčíte
o absolutní věrnosti Boží.
Blahoslavení jste vy, kteří jako nejsnazší
východisko z těžkostí a krizí, které ke
každému manželství patří, nevidíte
v rozchodu.
Blahoslavení jste vy, kteří jste se neuzavřeli sami v sobě, ale jste zdravě otevřeni vůči světu okolo vás.
Blahoslavení jste, když se vám kvůli
zachování vašeho manželského slibu
budou ostatní posmívat a považovat vás
za hlupáky. Nebojte se. Vaši odměnu
vám nikdo nevezme.
Vojtěch Cikrle – Vy jste sůl země a světlo světa

Požehnaný domov
Požehnaný domov, který není vystavěn pouze na základech cihel a betonu, ale
především na věrné a neodvolatelné lásce manžela a manželky.
Požehnaný domov, kde se děti nepořizují jako spotřebiče, příslušenství či doplňky,
ale přijímají se jako dar od Stvořitele.
Požehnaný domov, kde má dětský křik a smích přednost před hi-ﬁ reprodukcí
z moderní stereosoupravy.
Požehnaný domov, kde je urážlivé slovo vysloveno se vztekem větší tragédií než
rozšlápnutý piškot na koberci.

