TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN
08. 08. 2022 - 14. 08. 2022
motto týdne:
„ Když udeřím, i uzdravuji.“
PONDĚLÍ 08. 08. památka sv. Dominika, kněze
Ez 1,2-5.24-28; Žl 148,1-2.11-12.13.14 Komentář: Mt 17,22-27
Náš Pán se podrobuje a platí daň. Ale i to koná jako znamení. Nedává „ze svého“,
ale skrz Petrovu udici…
ÚTERÝ 09. 08. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Mt 25,1-13; Žl 45 (44), 11-12.14-15.16-17 Komentář:
Oz 2,16b.17b.21-22 Mnozí se ptají: Kde byl Bůh v Osvětimi? Patronka Evropy,
velká žena židovského národa, nám dává odpověď: zasnoubení se Hospodinu
znamená být s Ním tam, kde je zabíjen.
STŘEDA 10. 08. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
2 Kor 9,6-10; Žl 112,1-2.5-6.7-8.9 Komentář: Jan 12,24-26
Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými.
Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!
ČTVRTEK 11. 08. památka sv. Kláry, panny
Ez 12,1-12; Žl 78,56-57.58-59.61-62 Komentář: Mt 18,21-19,1 Falešný obraz
Boha jako účetního „má dáti – dal“ způsobuje i pokřivené chování k druhým.
PÁTEK 12. 08. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Ez 16,1-15.60.63; Žl Iz 12, 2-3.4bcd.5-6 Komentář: Mt 19,3-12
Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho
obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…
SOBOTA 13. 08. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků.
Ez 18,1-10.13b.30-32; Žl 51,12-13.14-15.18-19 Komentář: Mt 19,13-15
Ježíš dává najevo svou sounáležitost s dětmi. Kéž dovedu jeho velikost přijmout
prostě, bezprostředně jako dítě.
20. neděle v mezidobí - Cyklus C 14. 08. 2022
Uprostřed prázdnin jsme naladěni spíše na poklidné tempo událostí.
Ježíš ale v dnešním evangeliu budí velké emoce. Jeho horlivost je obrovská.
Dnešní neděle tak může být zaměřena na slovo horlit a také na jeho protiklad…
Pro co horlíme ve svém životě? Anebo už jen zahořkle všechno kritizujeme?
Zahořklost je jedna z vážných duchovních nemocí a je třeba s ní něco dělat.

1. ČTENÍ
Jeruzalém je po dvacet let sužován Babyloňany. Vždy se ale z jejich nadvlády
vysmekl. Proto přitáhne obrovská armáda krále Nabuchodonosora a rok obléhá
Jeruzalém (587 př. Kr.). Jde o bytí a nebytí. Prorok Jeremiáš ví, že jediná
záchrana je vzdát se, a veřejně to hlásá. To ale vládní úředníci nechtějí slyšet!
Jer 38,4-6.8-10
Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího
mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové
řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí.“
Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“ – neboť král proti nim nic nezmohl.
Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která
byla ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které
nebyla voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta.
Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito
muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho
vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“
Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři muže
a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.“
ŽALM 40
Příběh prvního čtení pokračuje a Jeremiáše ze studny zachrání pohan
Ebedmelech. Bůh se o svého proroka postaral!
Odpověď: Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, – na skálu postavil mé nohy, dodal
síly mým krokům. Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu.
– Mnozí to uvidí a nabudou úcty, – budou doufat v Hospodina.
Já jsem jen chudák a ubožák, – ale Pán se o mě stará.
– Tys můj pomocník, můj zachránce: – neprodlévej, můj Bože!
2. ČTENÍ
Akcent závěrečných kapitol listu Židům se zaměřuje na povzbuzení. Ježíš jako pravý
velekněz stojí přímo před Otcem a přimlouvá se za nás, jak autor vysvětloval v několika
předchozích kapitolách. To odstraňuje všechny překážky v cestě za Bohem.

Žid 12,1-4
Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno,
co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale
běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše
víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal
na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu.
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste

neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli
odpor až do krve.
EVANGELIUM
Ježíš začal 12. kapitolu slovem o odvaze k následování, kritizoval ulpění na majetku a
připojil výzvu k bdělosti. Jeho posláním není uhladit stávající poměry, ale přináší něco
radikálně nového. Kristovu spásu lze pouze přijmout, nebo odmítnout.

Lk 12,49-53
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest
mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel
dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude
rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou
rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti
matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“
K ZAMYŠLENÍ
Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde položí život za spásu člověka. Na této cestě
potkává různé lidi, kteří si rádi poslechnou jeho slova, ale více je to nezajímá.
To, co za nedlouho způsobí Ježíšova smrt a vzkříšení, zasáhne svět zcela zásadně.
Kristův oheň není zničující, ale je žárem lásky, která se vydává za všechny.
Odmítneme, nebo přijmeme? Anebo se jen pousmějeme, že to přeci známe?
Žít evangelium znamená souznít s Kristovým zapálením pro život.
Milostivé léto II – možnost ukončit exekuce na dluzích vůči státu:
V rámci velké novely exekučního řádu bylo v roce 2021 také schváleno tzv. Milostivé léto.
Zkráceně se jedná o jednorázovou (tři měsíce) šanci pro lidi v dluhových pastech zbavit se
exekucí na dluzích vůči státu či organizacím se státním podílem (typicky dopravní podniky,
zdravotní pojišťovny, knihovny apod.). Princip nespočívá v dluhové amnestii, ale v povinnosti
zaplatit dlužnou jistinu do poslední koruny (a spravedlivou přiměřenou odměnu exekutorovi) a
nabídce odpuštění veškerého tzv. příslušenství jako jsou úroky, penále či pokuty. Ne nadarmo
autoři použili pro tento mimořádný institut biblické označení „Milostivé léto“. Vzhledem k řadě
okolností (ne zcela vstřícný přístup některých exekutorů, interpretační nejasnosti, růst cen
energií) včetně zjevné výhodnosti i pro věřitele a stát (získají jednorázově zpět celou jistinu,
která by byla jinak dlouhodobě neodbytná a znehodnocovaná inflací) se vláda a zákonodárci
rozhodli ještě jednou a naposledy milostivé léto zopakovat. Byl schválen speciální zákon, díky
kterému se milostivé léto zopakuje od 1. 9. do 30. 11. 2022. Nyní je důležité dostat informace
o této možnosti ke všem, kterým mohou pomoci. Tedy k těm, kteří mají exekuce na dluzích
vůči státu. V rámci informační kampaně velmi výrazně pomáhají média včetně např.
Katolického týdeníku a pomáhající organizace jako je Charita nebo Člověk v tísni. Po
projednání na plen. Zasedání ČBK se obracím s prosbou na všechny farnosti českých a
moravských diecézí. Pomozme prosím i v rámci našich společenství. Jako minimální krok
prosím o zveřejnění přiloženého letáčku na kostelních a farních vývěskách. Další důležitá
pomoc může spočívat v diskrétním kontaktování těch, o kterých máte povědomí, že čelí
exekucím a mohlo by jím být takto pomoženo. Lze je odkázat na dluhové poradny Charity ČR

či jiných organizací, kde jim bude poskytnuta odborná pomoc. Překážkou může být také výše
jistiny, kterou je třeba jednorázově splatit. Zde se potom v opodstatněných a důvěryhodných
případech dle individuálního posouzení nabízí možnost konkrétní pomoci se získáním této
částky, která musí být do 30. 11. splacena. Lze využít formu bezúročné půjčky, mimořádného
daru apod. Je zde obrovský prostor pro konkrétní výraz milosrdenství v rámci našich farních a
širších společenství. Milostivé léto je postaveno na principu solidarity. Na prvním místě v rámci
rodiny, ale také na v rámci širšího společenství.
V případě potřeby se obraťte na mě osobně - vybornym@psp.cz. Děkuji všem za jakoukoli
podporu a pomoc. Marek Výborný poslanec PS PČR, autor a předkladatel „Milostivého léta“.

