
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

30. 05. 2022 - 05. 06. 2022 

motto týdne: 

„ Vaše srdce ať se nechvěje. “ 

 

      PONDĚLÍ 30. 05. památka sv. Zdislavy 

      Sk 19,1-8; Žl 68,2-3.4-5ac.6-7ab Komentář: Jan 16,29-33 

Ježíš předpovídá svou opuštěnost. Nechci jej v týdnu přípravy na seslání Ducha 

svatého ponechat bez mé lásky! Spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“! 
 

      ÚTERÝ 31. 05. svátek Navštívení Panny Marie                                                                                                                    

      Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Žl Iz 12,2-3.4bcd.5-6 Komentář: Lk 1,39-56                  

U našeho Pána dojdou radosti a naplnění pokorní, ponížení, hladoví.  

Mocným, pyšným a příliš sebevědomým a přesyceným se Bůh nevnucuje… 
 

      STŘEDA 01. 06.  památka sv. Justina, mučedníka 

Sk 20,28-38; Žl 68,29-30.33-35a.35b-36c Komentář: Jan 17,11b-19 

Žít ve světě s Kristem, ač nejsme „ze světa“. Usilovat o život v pravdě.  

Úkol na celý život! Kristus zde prosí svého Otce za mě, za nás. 
 

      ČTVRTEK 02. 06.  sv. Marcelina a Petra, mučedníků                                                                        

Sk 22,30; 23,6-11; Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11  Komentář: Jan 17,20-26 

Zde prosí Ježíš za mě osobně. Vždyť i já uvěřil skrze hlásání těch, které poslal.  

Kdopak asi uvěří skrze moje svědectví? 
 

PÁTEK 03. 06. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků                                                                                                                                                               

Sk 25,13b-21; Žl 103,1-2.11-12.19-20ab  Komentář: Jan 21,15-19 

Jen ten, kdo opravdu miluje, by měl v církvi vést druhé. I s vědomím rizika,  

že vztáhne ruce a bude sám odveden, kam nechce… 
 

SOBOTA 04. 06. sv. Františka Caracciolo 

Sk 28,16-20.30-31; Žl 11,4.5+7 Komentář: Jan 21,20-25                                                                                 

Písemné zaznamenání evangelia nechává tímto prostor pro tušení  

„mnoha jiných věcí, které Ježíš vykonal“. Očekávaný Duch pravdy  

ať vede svou církev, která o něm má svědčit! 

 

Slavnost Seslání Ducha svatého - Cyklus C  05. 06. 2022                                                                  

Slavíme završení dlouhého liturgického času, do něhož jsme vstoupili Popeleční 

středou, a dnes vrcholí slavností daru Božího ducha. Ti, kteří přijali Božího ducha 

do svého života, mohou žít z moci odpuštění a pokoje. Dnes je čas na chválu Bohu 

za jeho úžasné dary, které také nám dává. 



 

1. ČTENÍ                                                                                                

Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se přiná-

šela první úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry (Zákona). V tento den přicházeli 

do Jeruzaléma židé z celého světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili nanebe-

vstoupení Krista; nyní mají čekat a modlit se. 

 

Sk 2,1-11                               

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe 

hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali.  

A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil 

jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak 

jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech 

možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli 

ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili 

se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci?  

Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, 

obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, 

Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i pro-

selyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 

 

ŽALM 104                                                                                                         

Zpěv radosti nad stvořením je dnes zařazen především kvůli zmínce o Duchu,  

který vše tvoří. Bůh tak obnovuje tvář země. 

 

Odpověď: Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 
 

Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!  

– Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. 

Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do svého prachu.  

– Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země. 

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla!  

– Kéž se mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, zda jsou významnější ti, kteří 

mají dar jazyků (1 Kor 12–14). Pavel proto vysvětluje vztah mezi Duchem svatým 

a duchovními dary (charismaty). 

 

1 Kor 12,3b-7.12-13 

Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary 

jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze 



 

jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno 

ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl 

být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy 

těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. 

Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme 

židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním 

Duchem. 

 

EVANGELIUM             

Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova 

poslání. Ale nešlo jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může 

apoštolům vdechnout dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha 

dostávají apoštolové také Boží moc! 

 

Jan 20,19-23                                                                         

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu 

před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch 

slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 

Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“  

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého!  

Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 

odpuštěny nejsou.“  

 

K ZAMYŠLENÍ             

Bible Kralická překládá doslova větu prvního čtení: „I ukázali se jim rozdělení 

jazykové jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich.“ Co si jen představit? 

Řecké slovo glóssa – jazyk může znamenat plamen, také tělesný orgán, ale v tex-

tech svatého Pavla a svatého Lukáše jde často o „dar jazyků“ (srov. 1.Kor 14), 

tedy zvláštní dar modlitby. Co se stalo při Letnicích, že všichni rozuměli, je zjevně 

zázrak dokazující Boží moc. Je ale třeba vidět více, než jen nějakou show.  

Končí trest babylonského rozdělení národů. Začíná doba souznění, doba, kdy 

bude možné se modlit jedním jazykem, i když každý mluvíme jazyky rozličnými. 

Duch svatý spojuje ty, kteří chtějí porozumět. 
 

ZPOVĚDNÍ ZRCADLO 

V kostele pod kůrem si vezměte slíbené zpovědní zrcadlo, na kterém se podíleli někteří 

naši ministranti. Je vhodné pro hlubší a důkladnější přípravu na svatou zpověď jednou 

nebo víckrát během roku, zvláště ke třem Božím Hodům. Bůh dává své dary raději do 

čistých nádob. Můžete vzít domů svým příbuzným, kteří mají problém se zpovídat. Na 

to potřebujete brýle, ale na stránkách farnosti najdete tyto texty i velké na 4 strany A4. 

Stáhněte si je tam a můžete je přeposlat svým příbuzným, přátelům a známým. 


