
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

29. 08. 2022 - 04. 09. 2022 

motto týdne: 

                     „ Bůh je má spása.“ 

  

      PONDĚLÍ 29. 08. památka Umučení sv. Jana Křtitele 

      Jer 1,17-19; Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 Komentář: Mk 6,17-29 

„Není dovoleno“ – nekompromisní varování, které je úkolem církve i dnes.  

Pokud to nedovede, nebo nechce, ztrácí hlavu. 
 

      ÚTERÝ 30. 08. sv. Fiakra, mnicha, poustevníka                                                                                                                                 

      1 Kor 2,10b-16; Žl 145,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14  Komentář: Lk 4,31-37                  

Pověst, která se o Ježíšovi rozšířila, vycházela z jeho mocných činů. Tichá láska, 

kterou mu my máme projevit, vychází z vnímavosti k tomu, čím vším nás zahrnuje. 
 

      STŘEDA 31. 08. sv. Rajmunda Nonnatus, řeholníka, kardinála   

1 Kor 3,1-9; Žl 33,12-13.14-15.20-21 Komentář: Lk 4,38-44 

Uzdravení nejen z horečky, nám je třeba i uzdravení vztahů! Petrova tchyně 

vstává a je připravena obsluhovat, věnovat se druhým. 
 

      ČTVRTEK 01. 09. sv. Jiljího, opata                                                                        

1 Kor 3,18-23; Žl 24,1-2.3-4ab.5-6 Komentář: Lk 5,1-11 

Rybáři mohli být tvrdohlaví a neposlechnout. Kéž projevím Pánu svou ochotu  

nechat se vést! Nejen když je situace beznadějná. 
 

PÁTEK 02. 09. sv. Nonnosa, 

opata                                                                                                                                                           

1 Kor 4,1-5; Žl 37,3-4.5-6.27-28.39-40 Komentář: Lk 5,33-39                                                                                      

Jsem schopen pochopit, že Kristovo poselství je nutné přinést do současné doby?  

Nejsem pohoršen, když se o to druzí snaží? 
 

SOBOTA 03. 09. památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

1 Kor 4,6-15; Žl 145,17-18.19-20.21 Komentář: Lk 6,1-5                                                                           

Trháním klasů porušovali učedníci sobotní klid. Nepatřím k těm, kdo by dnes 

Pánu vytýkali „porušení předpisů“? Nezredukovali jsme náboženství na úzkost- 

livé plnění přikázání? 

 

23. neděle v mezidobí  - Cyklus C  04. 09. 2022                                                                  

S podivem sledujeme, jak se dnes lidé neradi rozhodují, rozhodnutí odkládají 

nebo mění. Bohužel se často rozhodnout ani nedokážou. Všichni zakoušíme, jak 



 

nesnadné to je. A když jde o životní volbu nebo o rozhodnutí se pro Boha, pak 

máme před sebou klíčový duchovní úkol. 

1. ČTENÍ                                                                                                

Kniha vznikla v 1. stol. př. Kr. a je filozoficko-teologickým pojednáním o mou-

drosti. Autor jde tak daleko, že popisuje moudrost jako zosobněnou Boží sílu, kte-

rá činí z lidí Boží přátele (Mdr 7,27). Devátá kapitola je nádhernou modlitbou, 

chválou moudrosti i prosbou o ni. 

 

Mdr 9,13-18                           

Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?  

Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné 

tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou 

luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější.  

Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal 

moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, 

kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili. 

 

ŽALM 90                                                                                                         

Žalmy nás učí, jak je modlitba široký prostor. Tento žalm je rozjímáním,  

úvahou i modlitbou. 

 

Odpověď: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení! 
 

Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach – a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“  

– Neboť tisíc let je v tvých očích – jako včerejší den, který minul, 

– a jako noční hlídka. 

Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, – podobají se pučící trávě:  

– Zrána kvete a bují, – večer je skosena a vadne. 

Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se, 

Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služebníky! 

Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a radujeme se po celý život!  

– Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, – 

dej zdar práci našich rukou! 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Nejkratší list Nového zákona je Pavlovou přímluvou za zběhlého otroka Onezima, 

kterého pokřtil. Pavel prosí jeho pána Filemona, také křesťana, aby Onezima 

přijal zpět do služby a netrestal ho. Jde o ukázku, jak přijetí evangelia dopadá do 

praktických skutečností života. 

 

Flm 9b-10.12-17 



 

Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, 

kterému jsem dal život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho, 

jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi 

sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání evangelia. Ale nechtěl 

jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynu-

cený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal 

nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako dra-

hého bratra. Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. 

Jsi-li tedy přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám. 

 

EVANGELIUM             

Úryvek navazuje na vyprávění o hostině, kde si farizeové volili přední místa, a ta-

ké na podobenství o hostině, z níž se kvůli koupi nového pole či kvůli svatbě pozva-

ní omlouvají. Na to naráží Ježíš, když vyslovuje bezpodmínečnost následování.  

Nejde o to, zda je v našich silách zvládnout cestu za Kristem, ale jde o bezpodmí-

nečné rozhodnutí. 

Lk 14,25-33                                                                       

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když 

někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry 

a sestry - ano, i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. 

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když 

někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má 

dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, 

vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil 

do stavby, ale nemohl ji dokončit.’  

Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl 

válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků 

utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle 

posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak 

ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Dnešní evangelium lze pochopit nešikovně. Někdo by si mohl říci, že jako král 

zvažuje vojenské síly, tak my máme zvážit síly, zda zvládneme náročné 

následování Ježíše. Pro někoho by tak mohlo vyplynout, že to nezvládne…  

Ale smysl Kristových slov míří jinam. Bůh nás posílí, cestu zvládneme, ale za 

podmínky, že se pro Ježíše rozhodneme naplno. Právě rozhodnutí bez podmínek 

je obrovský problém. Opřít se o to, že Bůh je dost mocný, aby zachránil i mne, 

vzdát se všech jiných forem spásy, které nabízí současný svět, přijmout tíži života, 

a takto se za Kristem vydat. To je výzva dnešní neděle. 


