
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

06. 06. 2022 - 12. 06. 2022 

motto týdne: 

„ Neztrácej odvahu. “ 

  

      PONDĚLÍ 06. 06. památka Panny Marie, Matky církve 

      Gn 3,9-15.20; Žl 87,2.3+5.6–7 Komentář: Jan 19,25-34 

Celé církvi, tedy i mně osobně, svěřuje Pán svou matku.  

Pokud stojíme pod jeho křížem, už nejsme sami. 
 

      ÚTERÝ 07. 06. sv. Roberta, opata OCist                                                                                                                                 

      1 Král 17,7-16; Žl 4 2-3.4-5.7-8 Komentář: Mt 5,13-16                  

Být nenápadný, a přesto být vidět! Zdánlivý rozpor, ale okolí je vnímavé a čeká  

na naše svědectví. 
 

      STŘEDA 08. 06.  blah. Marie Droste zu Vischering, řeholnice 

1 Král 18,20-39; Žl 16,1-2a.4.5+8.11 Komentář: Mt 5,17-19 

Když pochybuji pod záplavou špatných zpráv a pod tíhou událostí, Pánova slova  

mi mohou pomoci znovu získat vyrovnanost a klid! 
 

      ČTVRTEK 09. 06.  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze                                                                        

Iz 6,1-4.8; nebo: Žid 2,10-18; Žl 23(22),2-3.5.6 Komentář: Jan 17,1-2.9.14-26 

Podíl na Kristově kněžství jsem přijal křtem. Jsem si vědom své zodpovědnosti,  

nebo ji přenáším jen na ordinované služebníky? 
 

PÁTEK 10. 06. blah. Jana Dominici, řeholníka, arcibiskupa 

OP                                                                                                                                                              

1 Král 19,9a.11-16; Žl 27,7-8a.8b-9abc.13-14 Komentář: Mt 5,27-32 

Kéž provází naše manželství touha po dokonalosti a harmonických vztazích!  

Budu víc myslet na manželství, která jsou ohrožená… 
 

SOBOTA 11. 06. památka sv. Barnabáše, apoštola 

Mt 10,7-13; Žl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6 Komentář: Sk 11,21b-26;13,1-3                                                                                 

Barnabáš se nebál přijmout Pavla, kdysi pronásledovatele křesťanů. Jistě s tím 

mohl mít problémy. Dokážu na sebe vzít zodpovědnost v církvi, zastat se těch,  

kdo jsou na okraji? 

 

Nejsvětější Trojice - Cyklus C  12. 06. 2022                                                                  

Tajemství seslání Ducha svatého, které jsme slavili minulou neděli, přirozeně 

vyvolává otázku po samotném vztahu mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem 



 

svatým. Nový zákon na mnoha místech naznačuje, jak Bůh žije vnitřním životem. 

Můžeme do tohoto vnitřního života nahlédnout či ho dokonce okusit? 

1. ČTENÍ                                                                                                

Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou verších, ale v 8.–9. kapi-

tole zazní hymnus na moudrost. Slovo moudrost zde neoznačuje intelekt či chyt-

ráctví. Jde o umění žít v souladu s Bohem. Lze za ním slyšet náznaky popisu 

vlastností Ducha svatého. 

 

Př 8,22-31                               

Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od 

pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než 

povstala země. Než byly propasti, jsem se narodila, než byly prameny, bohaté 

vodou, dříve, než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve, než 

učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy země. 

Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí vyměřoval obzor, když 

na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když určoval 

moři jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, 

tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, 

před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší 

mi bylo stýkat se s lidmi.“ 
 

ŽALM 8                                                                                                         

Člověk je v mnoha ohledech velice limitován. Na druhou stranu je neuvěřitelné,  

jak mnoho zmůže svými silami či poznáním. To je odraz moudrosti, která je 

zakotvena v samotném Bohu. 
 

Odpověď: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 
 

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, – na měsíc, na hvězdy,  

které jsi stvořil: – Co je člověk, že na něho myslíš, – co je smrtelník,  

že se o něho staráš? 

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, – ověnčils ho ctí a slávou,  

– dals mu vládnout nad dílem svých rukou, – položils mu k nohám všechno: 

Ovce i veškerý dobytek, – k tomu i polní zvířata, – ptáky na nebi a ryby v moři, 

– vše, co se hemží na stezkách moří. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

List Římanům pojednává o tom, jak lze získat ospravedlnění, které nám umožní 

stanout před Bohem. Ve 4. kapitole se připomíná, že Abrahám uvěřil a bylo mu to 

připočteno za spravedlnost. Zde svatý Pavel skoro mimochodem uvádí všechny 

osoby Trojice. Zajímavé je, v jaké souvislosti a s jakými vazbami. 

 

Řím 5,1-5 



 

Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze 

našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti 

a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy 

u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí 

vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však 

neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který 

nám byl dán. 

EVANGELIUM             

Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde 

naznačil tajemství Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. 

Sledujme nejen pojmy Otec, Syn či Duch, ale také slovesa označující jednání 

jednotlivých osob Trojice. 

Jan 16,12-15                                                                        

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď 

byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé 

pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, 

a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to 

oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme 

a vám to oznámí.“ 

K ZAMYŠLENÍ             

Bůh žije láskou, to je jádro jeho štěstí, radosti, to je gejzír života, který stále 

chrlí nové a nové impulzy. Nebe doslova tepe životem. Nejde ale o falešnou, 

lacinou lásku. Jde o čirou pravdu, o absolutní dobro, které sdílí jednotlivé 

osoby Trojice. V takovém vzájemném sdílení není nic tabu a ani žádná z osob 

Trojice si nemusí schovávat něco „jen pro sebe“. Sdílí všechno. K tomuto 

důvěrnému přátelství Boha jsme pozváni i my. 

 

2. Nový apoštolský nuncius v ČR 
Dne 1. května 2022 v poledne oznámil Svatý stolec jmenování nového apoštol-

ského nuncia v České republice, kterým se stal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. 

Jeho Excelence arcibiskup Jude Taddeus Okolo, titulární arcibiskup novický 

(Novica), se narodil 18. prosince 1956 v Kanu v Nigérii. Na kněze byl vysvěcen 

2. července 1983. Po ukončení právnických a diplomatických studií nastoupil 

v roce 1990 do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na apoštolské nun-

ciatuře na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku, České republice, Austrálii 

a dalších zemích. Jeho posledním působištěm bylo od roku 2017 Irsko, odkud byl 

papežem Františkem povolán do diplomatických služeb v České republice. Arci-

biskup Jude Thaddeus Okolo ovládá kromě svého rodného jazyka ibo i angličtinu, 

italštinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu. 

 


