
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

09. 05. 2022 - 15. 05. 2022 

motto týdne: 

„ Více je třeba poslouchat Boha než lidi. “ 
 

      PONDĚLÍ 09. 05. sv. Izajáše, proroka 

      Jan 10,1-10; Žl 42,2-3; 43,3.4 Komentář: Sk 11,1-18 

Nebýt Petrova vidění a jeho odhodlání vyvodit z něj důsledky, nerozšířilo  

by se Kristovo evangelium mimo židovský národ. I dnes chce být Pán hlásán  

tam, kam se nám nechce jít… 
 

      ÚTERÝ 10. 05. sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve                                                                                                                                  

      Jan 10,22-30; Žl 87,1-3.4-5.6-7 Komentář: Sk 11,19-26                   

Barnabášovi se podařilo získat Šavla pro spolupráci.  

Pokouším se i já někoho zapojit do Kristova díla? Neodrazuji? 
 

      STŘEDA 11. 05.  sv. Ignáce z Laconi, řeholníka, mystika OFMCap 

Jan 12,44-50; Žl 67,2-3.5.6+8 Komentář: Sk 12,24; 13,5a 

Když vidím, jak se Boží slovo šířilo, musím si uvědomit: Nechci mít na křesťanství 

„monopol“, a tak zvěst omezovat? 
 

      ČTVRTEK 12. 05. sv. Pankráce, mučedníka                                                                          

Jan 13,16-20; Žl 89,2-3.21-22.25+27  Komentář: Sk 13,13-25 

Pavel před zraky posluchačů odhaluje zvěst spásy. I já si chci uvědomit  

a zrekapitulovat svůj vlastní příběh; to, jak mě Bůh provázel v mém životě… 
 

PÁTEK 13. 05. Panny Marie Fatimské                                                                                                                                                                  

Jan 14,1-6; Žl 2,6-7.8-9.10-11 Komentář: Sk 13,26-33 

Dějiny spásy vrcholí ve vzkříšení! Dokázal bych podobně jako Pavel přiblížit  

radostnou zvěst a naději těm, kdo o ni dnes stojí? 
 

SOBOTA 14. 05. svátek sv. Matěje, apoštola 

Jan 15,9-17; Žl 113,1-2.3-4.5-6.7-8 Komentář: Sk 1,15-17.20-26                                                                                  

Prvořadým úkolem apoštolů je být svědkem Ježíšova zmrtvýchvstání. Šířit tedy 

opravdu radostnou zvěst! Nikoli být pouze správcem, manažerem… S tím vědomím 

chci dnes prosit za naše biskupy. 
 

5. neděle velikonoční - Cyklus C  15. 05. 2022                                                                  

Od skutečnosti zmrtvýchvstání se liturgie posouvá k tématu daru Ducha svatého. 

Fakticky se tak více a více soustřeďujeme na skutečnost života následovníků 

Krista a na pojem církev. Bůh nás povolal, abychom z daru vzkříšení v moci 

Ducha svatého budovali církev, společenství těch, kteří jdou za Kristem. 



 

1. ČTENÍ                                                                                                

Svatý Pavel a svatý Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z území středu dneš-

ního Turecka do Antiochie Syrské (přístav v severovýchodním cípu Středozemního 

moře). Ta byla centrem křesťanů celé oblasti. A všude ustanovují správu nových 

komunit (náznak dnešního systému duchovní správy). 

 

Sk 14,21b-27                               

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam 

učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího 

království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních 

obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvě-

řili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do 

Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti 

Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypra-

vovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům. 

 

ŽALM 145                                                                                                         

Zpěv je chválou za požehnání, které v souvislosti s prvním čtením můžeme vztáh-

nout na Pavlovo dílo misií. Připojme se k této chvále za celé dějinné dílo hlásá-

ní evangelia! 

 

Odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
 

Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky.  

– Dobrotivý je Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. 

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí!  

– Ať vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle! 

Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě tvé vznešené říše. – Tvé království  

je království všech věků – a tvá vláda trvá po všechna pokolení. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Po tři neděle budeme číst ze závěru celé Bible, a tedy ze závěru Apokalypsy.  

Po všech peripetiích života a pronásledování ti, kdo obstáli, zakusí nádheru cíle 

připraveného Bohem: dar nové země. V obrazné řeči se mísí jak biblická 

symbolika, tak i důraz na emoce. Obojí ale svědčí o velkolepém Božím daru, který 

pro nás Bůh připravil. 

 

Zj 21,1-5a 

Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země 

zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak 

sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého 



 

ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh 

bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich 

Bohem. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani 

bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, 

řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“ 

 

EVANGELIUM             

Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit 

Poslední večeři. Ale text je vybrán především kvůli odkazu na základní princip 

fungování společenství církve. Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale přikázání. 

 

Jan 13,31-33a.34-35                                                                         

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven 

v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. 

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se 

navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho 

všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Zradou je Bůh oslaven? Zní to jako protimluv. Jakkoli Jidáš usiluje o zkázu 

Krista, z hlediska Boží strategie právě začala cesta vykoupení. Ježíšova smrt 

a vzkříšení je oslavou Boha, oslavou a ukázkou Boží vlády nad světem. 

Záměry Zla jsou poraženy Boží mocí, která dalekosáhle překračuje horizont 

myšlenek Jidáše. Jejím cílem je svoboda dětí Božích, aby mohly společně 

putovat za Bohem. Jsme vykoupeni jako společenství! Proto se dá mluvit 

o tom, že církev je mystické Kristovo tělo. Jsme součástí Krista, jsme součástí 

Božího lidu, který putuje za Pánem. To, co nás vzájemně propojuje, je láska 

k Bohu a k souputníkům na společné cestě za Bohem. 
 

Panna Maria Fatimská 

Oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 po šestkrát zjevila u Fatimy v Portu-

galsku třem dětem ve věku 7 - 10 let, z nichž dvě mladší jsou blahořečené (s pa-

mátkou 20. 2. a 4. 4.). Účelem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, 

které na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu 

mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího Neposkvrněného srdce, 

jak si přeje její Syn. To všechno má podporovat i vytvořené poutní místo kolem 

kaple, kterou požadovala vystavět. Všechna od ní sdělená tajemství se vyplňují. 

Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. 

Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce 

k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde 

bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. 


