
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

21. 02. 2022 - 27. 02. 2022 

motto týdne: 

„ Miluj svého bližního. “ 
       

PONDĚLÍ 21. 02. sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 

      Mk 9,14-29; Žl 19,8.9.10.15 Komentář: Jak 3,13-18 

Autor listu přesně popisuje příčiny nespravedlnosti a nepokojů ve společnosti.  

Chci si počínat tak, abych nefalšoval pravdu a nebyl sobecký? 
 

      ÚTERÝ 22. 02. svátek Stolce sv. Petra                                                                                                                                    

      1 Petr 5,1-4; Žl 23,1-3.4.5.6 Komentář: Mt 16,13-19                     

Petrovo vyznání povzbudilo Pána k předání klíčů. Jejich užívání musí provázet 

láska a odvaha jít občas proti zaběhlým zvyklostem. Chci dnes v modlitbě 

podpořit římského biskupa! 
 

      STŘEDA 23. 02. památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

Mk 9,38-40; Žl 49,2-3.6-7.8-10.11 Komentář: Jak 4,13-17 

Nechám si od samotného Boha korigovat své vlastní plány? Nebo jsem roztrpčený, 

když život přináší nečekaně změnu? 
 

      ČTVRTEK 24. 02. blah. Josefy Naval Girbés, panny                                                                           

Mk 9,41-50; Žl 49,14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 Komentář: Jak 5,1-6 

Dokážu se vyvarovat pokušení zneužívat svého postavení? Nemusí jít jen o majet-

kovou újmu na úkor druhých… Respekt k Bohu vyžaduje přece přijetí člověka! 
 

PÁTEK 25. 02. blah. Avertana, řeholníka OCarm                                                                                                                                                                     

Mk 10,1-12; Žl 103,1-2.3-4.8-9.11-12 Komentář: Jak 5,9-12 

Pokud si osvojím jasnou řeč, okolí mi bude věřit a sám pro sebe i pro druhé se 

stanu autentickým. Nebude třeba kličkování! 
 

SOBOTA 26. 02. sv. Alexandra, biskupa  

Mk 10,13-16; Ž 141,1-2.3+8  Komentář: Jak 5,13-20                                                                                    

Biblický základ této svátosti ať mě povzbudí k jejímu přijetí, když budu potřebovat.  

Také ať se neostýchám nabídnout tuto posilu druhým. 

 

8. neděle v mezidobí   - Cyklus C  27. 02. 2022                                                                  
Jak rádi zvláště starší lidé poučují mládež. Ale učit, předávat zkušenost a moud-

rost života, není taková samozřejmost. Mnohé zkušenosti platí jen v dobovém 

kontextu, jindy nejde o zkušenost, ale zahořklost… Skutečná moudrost života je 

vázaným darem. Jakou moudrost života předáváme my? 



 

1. ČTENÍ                                                                                                
Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona (začátek 2. stol. př. 

Kr.). Pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje mladého muže o životě, víře 

i tradici otců. 

 

Sir 27,5-8 (řec. 4-7)                                  
V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na člověku, když je 

prozkoušen. V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním 

mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky 

lidského srdce. Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.  

 

ŽALM 92                                                                                                         
Tento žalm je písní ke dni odpočinku. Kdo jedná podle Božího zákona, bude žít. 

Všimněme si přirovnání ze světa přírody, ze zahrady. Jižní Izrael leží na hranici 

polopouště a vláha je tam vzácná, také rostliny a stromy jsou vzácné. Cedr je 

příbuzný jedlím, v Izraeli vzácný, ale v sousedním Libanonu častější. 

 

Odpověď: Dobré je chválit Hospodina. 

 

Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!  

– Zrána hlásat tvé milosrdenství – a za noci tvou věrnost. 

Spravedlivý pokvete jako palma, – poroste jak cedr na Libanonu. – Kdo jsou 

zasazeni v domě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho Boha. 

Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak 

spravedlivý je Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           
Pokračujeme ve čtení 15. kapitoly 1. listu Korinťanům, v němž mimo jiné svatý 

Pavel odpovídal na otázku, co znamená vzkříšení mrtvých. Čteme závěr této dlou-

hé teologické úvahy. 

 

1 Kor 15,54-58 
Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smr-

telné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: „Vítězně 

je smrt navždy zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj 

bodec?“ Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale 

Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto buď-

te pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně.  

Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem. 

 



 

EVANGELIUM             

Již minulou neděli jsme otevřeli blahoslavenství z Lukášova evangelia a tzv. Řeč 

na rovině (6,17-49). Jde o určitý duchovní kodex a současně Ježíšův komentář, 

jak naplnit smysl Desatera. Textu předchází zvolání: „Nesuďte, a nebudete sou-

zeni… Dávejte, a bude vám dáno.“ (6,37-38) 

 

Lk 6,39-45                                                                           

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba  

do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozo-

ruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka 

třísku’, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého 

oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka 

svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný 

strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci.  

Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny.  

Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého 

vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Jak rádi poučujeme druhé. Je to však vždy na místě? Nejde spíše o nevyžá-

dané rady, které ostatní jen rozčilují, nebo jsou dokonce směšné. Ježíš varuje 

zhruba takto: „Nepohrdejte tím, kdo dnes ví méně než vy. Brzy bude stejně 

chytrý a možná mnohem více. Nedávejte rady ʻna počkáníʼ, když tušíte, že 

sami mnoho věcí nevíte.“ Je důležité, abychom znali své limity a byli schopni 

uznat vlastní omezení. Dnes se ale zde rodí nový problém. S rozvojem počí-

tačové gramotnosti se starší generace mnohdy jeví jako ta méně znalá. 

Kristova výtka není mířena jen starším lidem, kteří možná rádi poučují.  

Je mířena i mladé generaci, která je v něčem více znalá. Úcta k druhému je 

klíč k moudrosti bez ohledu na věk! 

 

Dnešní svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova náměstka.  

Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil 

Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. 

Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. 

Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech. 

Znovu si připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry. 

 
 

 


