
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

11. 04. 2022 - 17. 04. 2022 

motto týdne: 

„ Hospodin je se mnou.“ 
  

      PONDĚLÍ 11. 04. Pondělí Svatého týdne  

      Iz 42,1-7; Žl 27,1.2.3.13-14 Komentář: Jan 12,1-11 

Láska prostě nehledí na peníze. Projevení citů a opravdovost této ženy ať je nám  

v církvi (alespoň občas!) vzorem. 
 

      ÚTERÝ 12. 04. Úterý Svatého týdne                                                                                                                                 

      Iz 49,1-6; Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15+17 Komentář: Jan 13,21-33.36-38                     

Obdivuji Ježíšův takt při označení zrádce. I to, jak náš Pán dokázal citlivě zchladit 

Petrovo nadšení. Kéž projevuji podobný takt, když musím napomínat. 
 

      STŘEDA 13. 04. Středa Svatého týdne 

Iz 50,4-9a; Žl 69,8-10.21bcd-22.31+33-34 Komentář: Mt 26,14-25 

Ježíšova poslední večeře je poznamenána zradou. Chci s Pánem stolovat a slavit 

eucharistii ve věrnosti a s láskou, která nahradí zrady a nelásku mnohých… 
 

      ČTVRTEK 14. 04. Zelený čtvrtek                                                                            

Ex 12,1-8.11-14; Žl 116,12-13.15+16bc.17-18;Jan 13,1-15  

Komentář: 1 Kor 11,23-26 Chci svým životem docenit dar Kristova těla tak, 

abych se proměňoval v to, co jím a piji? 
 

PÁTEK 15. 04. Velký pátek                                                                                                                                                                  

Iz 52,13-53,12; Žl 31,2+6.12-13.15-16.17+25;Jan 18,1-19,42 Komentář: Žid 4,14-

16; 5,7-9   Pro Jeho poslušnost jsem zachráněn, spasen. Nevzpouzím se mu však? 

Opravdu nechci jeho „slzy vroucí modlitby“ zmařit svou neposlušností, lhostejn.? 
 

SOBOTA 16. 04. Bílá sobota – Shabbat Na Bílou sobotu trvá církev na 

modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti. Oltářní stůl 

je obnažen a neslaví se mše svatá. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 

Pro dnešní vigilii, která je matkou všech vigilií, je vybráno devět čtení z Pís- 

ma svatého: sedm ze Starého zákona a dvě z Nového (epištola a evangelium). 

Gn 1,1-2,2; Žl 104,1-2a.5-6.10+12.13-14b.24+35c; Gn 22,1-18; Žl 16,5+8.9-10. 

11; Ex 14,15-15,1; Mez. Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18; Iz 54,5-14; Žl 30,2+4.5-6.11+ 

12a +13b; Iz 55,1-11; Mez. Iz 12,2-3.4bcd.5-6; Bar 3,9-15.32-4,4; Žl 19,8.9.10. 

11; Ez 36,16-17a.18-28; Žl 42,3.5bcd; 43,3.4; Epištola – Řím 6,3-11; Žl 118,1-

2.16ab+17.22-23; Lk 24,1-12 Komentář: Řím 6,3-11                                                                                  

Víme, že bez vody není života! Ponoření do vody, která umývá, je příslibem života 

nového. Mohu začít nově žít už od této chvíle. Sjednocen s Jeho osudem. 



 

Zmrtvýchvstání Páně- Cyklus C  17. 04. 2022                                                                  

Tato slavnost je vrcholným dnem celého liturgického roku. Slavíme Boží vítězství 

nad zlem, hříchem, prohrou lidských dějin. Slavíme naději, kterou nám Bůh 

znovu po prvotním hříchu nabízí. Smíme být syny a dcerami nebeského Otce. 
 

1. ČTENÍ                                                                                                

Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově smrti se rozejdou 

do dalších míst Izraele. Petr je nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana, 

setníka Kornélia, což pro Žida znamenalo poskvrnění, porušení Zákona. Poznal, 

že k tomuto setkání ho přivedl Bůh stejně jako Kornélia. Proto i zde shrnuje 

podstatu evangelia. 

Sk 10,34a.37-43                                 

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo 

nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým 

a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože 

Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky 

všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. 

Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, 

ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli 

a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší 

rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. 

O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů 

každý, kdo v něho věří.“ 
 

ŽALM 118                                                                                                         

Asi málokteré místo Starého zákona popisuje tak jasně, i když obrazně, události 

vzkříšení. Na tento žalm se odvolává řada novozákonních textů.  

Nechme se proniknout zpěvem Kristova vítězství. 
 

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť 

řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ 

Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – 

Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech. 

Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým 

řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. 
 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vymezuje proti 

falešným hlasatelům evangelia, kteří předpisují křesťanům, co všechno se nesmí 

jíst, dělat… (Kol 2,16-23). Tyto předpisy nazývá Pavel „věci světa“. Náš text říká, 

v čem spočívá život člověka, který přijal křesťanství. 



 

Kol 3,1-4  Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází 

shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, 

co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až 

se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. 
 

SEKVENCE 

Velikonoční oběti, 

vzdejme své chvály, křesťané. 

Beránek spasil ovce: 

Kristus Pán nevinný 

s hříšníky smířil Otce. 

Střetly se v divném souboji 

život a smrt. Je po boji. 

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, 

aby nám věčně kraloval. 

Pojď a pověz nám, Maria, 
 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM:   Aleluja. Kristus, náš velikonoční Beránek, 

         je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja. 

EVANGELIUM             

Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním pátečních pašijí.  

Je dobré neztratit nit dramatičnosti vyprávění. Od tohoto místa budeme číst,  

jak učedníci zažili a viděli skutečnost vzkříšení. 

Jan 20,1-9                                                                          

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu 

a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu 

druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a ne-

víme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 

Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu 

první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 

Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 

Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale slože-

ná zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu 

první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 
 

K ZAMYŠLENÍ        Ráno po sobotě je pro křesťanství ten nejzásadnější moment. 

Pán, který zemřel na kříži, není v hrobě. Cosi v řádu světa je jinak. Důvodem není 

další zločin, ale Bůh – Ježíš, náš Pán, který do dějin vstoupil nikoli, aby se nechal 

pohltit zlem, ale aby zlomil moc zla. My jsme zvyklí na tep světa, zlo, které tak 

často vyhrává, smutek prohry, když dobro opět nemělo navrch. Ale počítáme i s 

Bohem, který do dějin vstupuje a tajemně se dotýká křížů a hrobů, na nichž láme 

moc zla a dává povstat k životu? 

co jsi na cestě viděla. 

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, 

aby se v Otci radoval. 

Anděly jako svědky stát, 

na zemi roušku, bílý šat. 

Už jde Kristus, má naděje, 

před vámi do Galileje. 

Víme, že Kristus z hrobu vstal, 

vpravdě byl vzkříšen světa král. 

Vítězný, korunovaný, 

smiluj se, Kriste, nad námi. 


