TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

02. 05. 2022 - 08. 05. 2022
motto týdne:
„ Více je třeba poslouchat Boha než lidi. “
PONDĚLÍ 02. 05. sv. Atanáše, patriarchy a učitele církve
Jan 6,22-29; Žl 119,23-24.26-27.29-30 Komentář: Sk 6,8-15
Služba jáhnů je i hlásání slova, tedy služba prorocká. Dovedeme si vážit této služby,
kterou na sebe berou muži i dnes?

ÚTERÝ 03. 05. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolové
1 Kor 15,1-8; Žl 19,2-3.4-5 Komentář: Jan 14,6-14
Cesta, pravda a život. Kolikrát jsme to slyšeli… Neplatí však i o mně: Tak dlouho
jsem s vámi, a neznáš mě? Kéž mi k důvěrnějšímu, plnějšímu přátelství s Pánem
pomůže denní tichá chvíle!

STŘEDA 04. 05. sv. Floriána, mučedníka
Jan 6,35-40; Žl 66,1-3a.4-5.6-7a Komentář: Sk 8,1b-8
Apoštolové jsou pronásledováni a rozprchnou se. A právě tím se zvěst o Kristu šíří!
Toho jsme svědky i dnes. Výzva pro nás: Nežijeme příliš „v klídku“?

ČTVRTEK 05. 05. sv. Angela, kněze, řeholníka a mučedníka OCarm
Sk 8,26-40; Žl 66,8-9.16-17.20 Komentář: Jan 6,44-51
I dnes je Kristův chléb živý. Právě pro energii, která z něho pramení!
Toho, kterého přijímám, si nemohu nechat pro sebe…

PÁTEK 06. 05. památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Sk 9,1-20; Žl 117,1.2 Komentář: Jan 6,52-59
Kdykoli přijímám, opakuje se ve mně svým způsobem Vtělení Krista!
Napadlo mě, že jsem v tom podobný jeho Matce Marii?

SOBOTA 07. 05. blah. Gisely, královny
Sk 9,31-42; Žl 116,12-13.14-15.16-17 Komentář: Jan 6,60-69
V dnešní době, která nabízí tolik cest a možností, chci souznít s Petrovým odhodláním.
Během dne si několikrát Petrovu odpověď zopakuji. Stane se tak modlitbou…

4. neděle velikonoční - Cyklus C 08. 05. 2022
Čtvrtá neděle velikonoční je nazývána nedělí Dobrého pastýře a je spojena
s modlitbou za nová duchovní povolání. Čte se tradičně evangelium o dobrém
pastýři z 10. kapitoly Janova evangelia. Tuto neděli se slaví Den matek.

1. ČTENÍ
Vyprávění Skutků apoštolů pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k šíření
evangelia za hranice Izraele. Apoštolové Pavel a Barnabáš se na první apoštolské
cestě (od jižního pobřeží zhruba do středu dnešního Turecka) vyrovnávají

s nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. Pro svatého Pavla byla ale zásadní otázka
hlásání pohanům. Dnes čteme o události, která mu pomůže obrátit k nim pozornost.

Sk 13,14.43-52
Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii.
Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Přišlo za nimi hodně židů
a pohanů, kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali
je, aby zůstali věrni Boží milosti. Následující sobotu se sešlo takřka celé město,
aby si poslechlo Boží slovo. Když však židé viděli takové množství, naplnilo je
to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé řeči.
Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží
slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě
věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: ‘
Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.’“ Když to
uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni,
kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.
Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže města, vyvolali
proti Pavlovi a Barnabášovi pronásledování a vyhnali je ze svého území.
Oni si na svědectví proti nim setřásli prach z nohou a odešli do Ikónia.
Učedníci však byli plní radosti a Ducha svatého.
ŽALM 100
Žalm reflektuje skutečnost hlásání radostné zvěsti pohanům. Je to výzva k jásotu nad
Božím dílem nejen pro Izrael, ale pro všechny národy.
Odpověď: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte Hospodinu s radostí, – vstupte před
něho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil, a my mu náležíme, – jsme jeho
lid a stádce jeho pastvy.
Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdenství je věčné, – po všechna pokolení
trvá jeho věrnost.
2. ČTENÍ
Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola), následně se objeví
vítězný Beránek, jenž spustil řetězec posledních událostí, které vedou k vítězství
věrných a k pádu mocností Zla. V 6. kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za úkol
začít proces se Zlem. Ale to je přerušeno andělem, který nejprve volá věrné k Bohu.
Tak se ocitáme v našem textu, kde jsou tito věrní přijímáni v nebi.

Zj 7,9.14b-17
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů,
kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým
rouchem, s palmami v rukou. A jeden ze starců mi řekl: „To jsou ti, kdo
přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi. Proto
jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. A ten, který

sedí na trůně, se k nim sníží a bude s nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad
ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože
Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé
vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“
EVANGELIUM
Janovo evangelium v 10. kapitole mluví velmi jasně o vztahu Krista a jeho církve.
Každé slovo našeho úryvku je klíčové pro jednoznačné pochopení vztahu Krista
a nás.

Jan 10,27-30
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám
věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi
je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo.
Já a Otec jedno jsme.“

K ZAMYŠLENÍ
Podle 10 kapitoly Janova evangelia se zdá, že „znát Krista“ a „mít život“ je
totéž. Život znamená nezahynout. Svatý Pavel říká těm, kteří Krista odmítli:
„Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě
věčného života.“ Co tedy znamená „poznat Krista“? Slyšet Boží hlas, mít život
a žít z něho. Být Božím dítětem a být „ovcí“ Božího společenství neznamená nic
naivního a pasivního. Vyžaduje odvahu přijmout Krista, dát mu život, a on dá
život nám!
sv. Angel
Pocházel z Jeruzaléma. V 18 letech se s bratrem rozhodli připojit
k poustevníkům na hoře Karmel. Angel se stal knězem a asi kolem r. 1220 donesl do
Říma ke schválení řádová pravidla. Pak působil na Sicílii v městě Licata, kde se stal
obětí zvůle jednoho šlechtice působícího veřejné pohoršení. Usmrcen byl ve 40
letech. Narodil se roku 1185 v Jeruzalémě jako židovské dvojče. Jeho matka se pak
stala křesťankou a oba své syny začala vychovávat ve víře a dala pokřtít. Stali se
z nich zbožní mladí muži, žili prý u Jordánu a po smrti svých rodičů, v 18 letech,
se rozhodli přidat k poustevníkům, kteří žili na hoře Karmel v Palestině. Byla to
komunita utvořená blah. Bertoldem, která tam asi kolem roku 1160 zbudovala malou
kapli. Angel tam přišel asi po r. 1203, tedy 15 let po smrti Bertolda.
Angelovo tělo bylo brzo uloženo do kaple u místa jeho smrti. Veřejné uznání jeho
svatosti ohlásil papež Pius II. roku 1459.
K přenesení ostatků do kostela karmelitánů v městě Licata došlo až v roce 1622.
Jeho kult se pak rozšířil v celém řádu a mezi lidem. Spolu s Albertem
z Trapani byli považováni za "otce" řádu a často zobrazováni ve středověké
ikonografii vedle Panny Marie.

