
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

05. 08. 2022 - 11. 09. 2022 

motto týdne: 

                     „ Bůh je má spása.“ 
 

      PONDĚLÍ 05. 09. sv.Terezy z Kalkaty 

      1 Kor 5,1-8; Žl 5,5-6.7.12 Komentář: Lk 6,6-11 

„Ježíš uzdravuje ochrnulého též jako znamení pro nás: nejsme ochromení kritikou 

těch, kdo církev uzdravují jinak, než si představujeme? 
 

      ÚTERÝ 06. 09. blah. Michala Jana Czartoryskeho, mučedníka                                                                             

      1 Kor 6,1-11; Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b Komentář: Lk 6,12-19                 

Ježíš vyvolil svých Dvanáct po celonoční modlitbě. A vybral si opravdu různé typy. 

Znamení a výzva pro naše časy – pluralita je v církvi žádoucí… 
 

      STŘEDA 07. 09. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka   

1 Kor 7,25-31; Žl 45,11-12.14-15.16-17 Komentář: Lk 6,20-26 

Překvapivý recept na štěstí: prostota, touha po spravedlnosti, být znamením  

odporu pro okolí. Blahoslavený rovná se šťastný. Jinak Ježíše nepochopím. 
 

      ČTVRTEK 08. 09. svátek Narození Panny Marie                                                                        

Mich 5,1-4a; Žl 13 (12), 6ab.6cd Komentář: Mt 1,1-16.18-23 

Josefova odvaha a láska k Marii vytvořily zázemí pro přijetí Božího Syna.  

Dnes budu zvláště myslet na rodiny, na jejich radosti a těžkosti. 
 

PÁTEK 09. 09. sv. Petra Klavera, kněze                                                                                                                                                           

1 Kor 9,16-19.22b-27; Žl 84,3.4.5-6a+8a.12 Komentář: Lk 6,39-42                                                                                     

Pokud chci dobře „vidět“, musím být schopen sebekritiky. Pak se potvrdí 

pravdivost postupu – vidět, posoudit, jednat! 
 

SOBOTA 10. 09. bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

1 Kor 10,14-22; Žl 116B,12-13.17-18 Komentář: Lk 6,43-49                                                                           

Jsem rád, že mohu v životě k našemu Pánu přistupovat jako k pevnému bodu.  

Chci mu připravit dobrou půdu, chci nést dobré ovoce! 

 

24. neděle v mezidobí  - Cyklus C  11. 09. 2022                                                                  

Mnozí teologové tvrdí, že Lukášovo evangelium má svůj střed v patnácté kapitole  

v příběhu milosrdného otce a dvou synů. Tři podobenství popisují totéž – lásku 

Boha k člověku a velikost jeho milosrdenství. A přeci jejich pochopení činí obtíže. 

Proč by poctivý člověk měl být upozaděn? Pozorný čtenář ale záhy pozná, že 

láska otce je víc než veškerý majetek. A poctivost staršího bratra je pouze stavem 

vnitřní zahořklosti, a nikoli projevem lásky ke svému otci. 

 



 

1. ČTENÍ                                                                                                

Bůh vyvedl Izraelity z egyptského otroctví (před rokem 1200 př. Kr.). Na poušti 

Sinaj došli k hoře, kde Mojžíš dostává smlouvu a Izrael se zaváže ji dodržovat.  

Ale sotva se Mojžíš vrátil na horu k Bohu, již Izrael odpadá od smlouvy.  

Přesto se Bůh jeví jako nesmírně milosrdný. 

Ex 32,7-11.13-14                           

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z 

egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. 

Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě 

vyvedl z egyptské země.“ Hospodin řekl dále Mojžíšovi: „Viděl jsem tento lid, je 

to lid tvrdé šíje. Nebraň mi, ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe 

však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: 

„Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou 

a mocnou rukou z egyptské země? Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka a na 

Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím 

vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu 

potomstvu a zdědí ji navěky.“  

A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu. 

 

ŽALM 51                                                                                                         

Kající žalm reaguje na hřích Izraele z prvního čtení. Je prosbou o Boží 

milosrdenství. 

 

Odpověď: Vstanu a půjdu k svému Otci. 
 

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování 

zahlaď mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. 

Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě 

od své tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. 

Otevři mé rty, Pane, – aby má ústa zvěstovala tvou chválu. – Mou obětí, Bože, je 

zkroušený duch, – zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Otevíráme na několik týdnů tzv. pastorální epištoly – dopisy. Timotej byl původem 

žid, spolupracovník svatého Pavla a jeho nástupce v roli biskupa v Efezu. V úvodu 

Pavel připomíná lidi, kteří se odchýlili od evangelia, a také, že Tóra je určena 

především pro korigování hříšníků. Na to navazuje náš text. 

1 Tim 1,12-17 

Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného 

a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. 

Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své 



 

nevěře. Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou 

v Kristu Ježíši. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: 

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním 

místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně 

jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, 

kdo v něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, Bohu 

nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen. 

 

EVANGELIUM             

Farizeové se pohoršují nad hříšníky přicházejícími za Ježíšem a on reaguje třemi 

podobenstvími. Popisují, jak Bůh jedná ve svém vztahu k nám. Třetí podobenství  

(v delší verzi textu) srovnává vnitřní smýšlení dvou synů. Starší byl dědicem, tedy 

spolumajitelem veškerého majetku! Klíčové jsou stejné otcovy odpovědi služební-

kům a staršímu synovi (Lk 15,23-24.32). 

Lk 15,1-10                                                                       

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Fari-

zeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 

Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu 

z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou 

ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. 

Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ̒ Radujte se se mnou, 

protože jsem našel svou ztracenou ovci.ʼ Říkám vám, že právě tak bude v ne-

bi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevade-

sáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má 

deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete 

dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítel-

kyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našla 

stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.ʼ Právě tak, říkám vám, mají radost 

Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Má opravdu Bůh větší radost nad hříšníkem, který se obrátí, než nad 

spravedlivým? V podobenstvích je řeč o farizejích, kteří se pokládali za spra-

vedlivé, dokonale plnící předpisy Zákona. Ti kritizují Krista za kontakty se 

spodinou společnosti. Ježíš však přichází za hříšníky s nabídkou života, niko-

li, aby se podílel na jejich zlu. A mnozí setkání s Pánem zažívají jako okamžik 

svého obrácení! Kristus jim dává zakusit, že i oni jsou lidmi, s lidskostí, s po-

třebou pochopení, milosrdenství. A to je proměňuje. Spravedlnost před 

Bohem je stav srdce, který vnímá lidství i na těch nejzapomenutějších 

místech. Bůh se rozhodl přinést světlo záchrany úplně všude. 


