
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

24. 10. 2022 - 30. 10. 2022 

motto týdne: 

                     „Buďme pokorní, mírní a trpěliví.“ 
 

      PONDĚLÍ 24. 10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

      Lk 13,10-17; Žl 1,1-2.3.4+6 Komentář: Ef 4,32-5,8 

I v odpouštění a vydávání se druhým máme být Jeho obrazem. Právě přirozený 

stud mi může pomoci, abych žil jako „děti světla“. 
 

      ÚTERÝ 25. 10. sv. Kryšpína a Krispiniána, mučedníků                                                                                                                              

      Lk 13,18-21; Žl 128,1-2.3.4-5 Komentář: Ef 5,21-33                

Jako Kristus miloval církev, tak ať církev miluje Krista! Rodinné vztahy jsou zde 

povýšeny na vzájemnou, oboustrannou, stejně velikou lásku. Nezbývá, než z toho 

vyvodit důsledky… 
 

      STŘEDA 26. 10. blah. Celiny Chludzińske - Borzęcke 

Lk 13,22-30; Žl 145,10-11.12-13ab.13cd-14 Komentář: Ef 6,1-9 

Výchovou, zodpovědností za druhé, mám podíl na jednání Boha s námi. Uvědo-

muji si, že i v této oblasti jsem jeho obrazem? 
 

      ČTVRTEK 27. 10. sv. Oterána, mnicha                                                                       

Lk 13,31-35; Žl 144,1.2.9-10 Komentář: Ef 6,10-20 

Následování Krista vyžaduje i připravenost na duchovní boj. Jsem si toho vědom, 

neutíkám před tím? 
 

PÁTEK 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů                                                                                                                                                           

Ef 2,19-22; Žl 19 (18), 2-3.4-5 Komentář: Lk 6,12-19                                                                                    

Náš Pán si vyvolil svých dvanáct po noci, kterou strávil v modlitbě. Dokážu 

s Ježíšem bdít a modlit se za nástupce apoštolů, ustanovené i v mé vlasti? 

 

SOBOTA 29. 10. blah. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 

Flp 1,18b-26 ; Žl 42,2.3.5bcd Komentář: Lk 14,1.7-11                                                                          

Láska k Pánu ať spočívá v radosti z Jeho přítomnosti. Ani nemusím trvat na 

nejbližším místě u něj. Model pro uspokojivé vztahy v církvi! 

 

31. neděle v mezidobí  - Cyklus C  30. 10. 2022                                                                  

Téměř denně potkáváme lidi, kteří jsou nám nesympatiční, jsou divní, možná 

dokonce zlí. Přirozeně se vůči nim chováme obezřetně. Ježíš nás dnes ovšem 

pozve, abychom se pokusili dívat na tyto lidi širším pohledem. Vidět víc, vytvořit 

pro ně prostor. Dnes se můžeme modlit za ty v našem okolí, s nimiž jsou problémy 

a jejichž život rozhodně neodpovídá Božím požadavkům. 



 

1. ČTENÍ                                                                                                

Nejmladší kniha Starého zákona se snaží zabránit úpadku víry Židů žijících v řec-

ké diaspoře. V niterném vyznání víry v Hospodina, který miluje život, vyjadřuje 

Starý zákon svoji reflexi vztahu Boha ke stvoření. 

 

Mdr 11,22 – 12,2                         

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která 

zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, 

a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, 

co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, 

nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, 

kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, 

vládce, milující život, neboť tvůj nepomíjející duch je ve všem. Proto 

zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, 

aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane. 

 

ŽALM 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14                                                                                                        

I my jsme dílo Boží, kterému on vdechl život.  

Připojme se k chvalozpěvu celého stvoření. 
 

Odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 

 

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, – budu velebit tvé jméno po všechny věky. 

– Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny věky. 

Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky.  

– Dobrotivý je Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. 

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí!  

– Ať vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle. 

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech – a svatý ve všech svých činech.  

– Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, – a pozvedá všechny sklíčené. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Po tři týdny budeme číst z druhého listu Soluňanům (též Tesalonickým). Vznikl 

zřejmě v pozdním období Nového zákona a důvodem k napsání byla řada 

nejasností kolem druhého příchodu Pána. Křesťané očekávali Krista velmi záhy, 

což se ukázalo jako mylné. 

 

2 Sol 1,11 – 2,2 

Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými 

dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky 

zálibu v konání dobra a vaše víra aby se projevovala skutky. Pak bude jméno 

našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni skrze něho podle 



 

milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš 

Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si 

tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo 

listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat. 

 

EVANGELIUM             

Lukášovo evangelium směřuje k závěru. Ježíš kráčí do Jeruzaléma podél Jordá-

nu a pak z Jericha již naposledy vystoupá ke Svatému městu. Dva burcující 

příklady – uzdravení slepého u Jericha a Zacheus – mají symbolický význam. 

Řecké slovo „zéteo“ znamená „hledat, zkoumat, snažit se, usilovat“ a spojuje 

Ježíše a Zachea v jejich jednání: Zacheus „chtěl uvidět Ježíše“ (19,3) a Ježíš 

„přišel hledat, co zahynulo (19,10)“. 
 

Lk 19,1-10                                                                     

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se 

Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, 

ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a 

vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš 

přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: 

dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. 

Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšní-

kovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám 

chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásob-

ně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je 

potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Mnozí lidé, kteří byli svědky obrácení nějakého člověka, vyprávějí o strhu-

jícím příběhu, neuvěřitelných proměnách, zázracích, když Bůh vstoupil do 

lidského srdce. Obrácení je okamžik prozření. Někdy proběhne najednou, 

někdy jde o proces s malými krůčky. Ale na začátku stojí někdo, kdo má 

odvahu dovolit „hříšníkovi“, aby se přiblížil. Křesťanství není náboženství 

uzavřené v malé skupině bránící se všemu novému. Naopak je misijním 

úsilím všech, kdo přijali Ježíše jako Pána svého života. Misie neoznačuje 

působení někde v exotické zemi. Je otevřením srdce pro ty, kteří jsou „jiní“. 

To proto, že Bůh miluje každého a hledá cesty, jak pomoci všem lidem otevřít 

oči pro Boží lásku. 

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Už ode dneška (neděle 23.10.2022) je možno duším zemřelých vyprosit odpuštění 

hříchů a trestů za ně modlitbami na hřbitovech a v chrámových hrobkách… 


