
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

10. 10. 2022 - 16. 10. 2022 

motto týdne: 

„ Bože, chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.“ 

 

      PONDĚLÍ 10. 10. sv. Daniela Comboni, misionáře  

      Lk 11,29-32; Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7 Komentář: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 

Svobodný Jeruzalém, přicházející shora, obraz církve, která děti plodí ke svobodě, 

ne k otroctví. Ostatní falešné „svobody“ se časem mění v otrocký chomout! 
 

      ÚTERÝ 11. 10. sv. Jana XXIII., papeže                                                                                                                              

      Lk 11,37-41; Žl 119,41.43.44.45.47.48  Komentář: Gal 5,1-6                

Pavel musel přesvědčovat, že opravdové přijetí Krista nahradí Zákon. Kéž se i 

moje víra projeví navenek láskou. Tak se „předpisy“ octnou až na druhém místě. 
 

      STŘEDA 12. 10. sv. Radima, arcibiskupa 

Lk 11,42-46; Žl 1,1-2.3.4+6 Komentář: Gal 5,18-25 

Snažme se víc, aby nás druzí poznávali podle ovoce Ducha a ne podle toho, že 

stále poukazujeme na negativa a špatnosti. 
 

      ČTVRTEK 13. 10. blah. Magdalény Panatieri                                                                       

Lk 11,47-54; Žl 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6 Komentář: Ef 1,1-10 

Kéž znovu promodlím tento hluboký text! S vědomím, že Bůh si nás vybral již 

před stvořením světa, s vědomím, že jsem součástí jeho plánu spásy… 
 

PÁTEK 14. 10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka                                                                                                                                                            

Lk 12,1-7; Žl 33,1-2.4-5.12-13 Komentář: Ef 1,11-14                                                                                    

Jak veliká věc je pro mě pocit, že si mě Bůh získal jako svůj majetek.  

A tak o mě chce pečovat. Kéž se mu nevzpouzím… 
 

SOBOTA 15. 10. památka sv. Terezie od Ježíše 

Lk 12,8-12 ; Žl 8,2-3a.4-5.6-7 Komentář: Ef 1,15-23                                                                          

Sounáležitost s Ježíšem a jeho církví, to jsou rysy dospělého křesťanství.  

Nikoli jen individuální pěstování soukromé zbožnosti. 

 

29. neděle v mezidobí  - Cyklus C  16. 10. 2022                                                                  

Slyší Bůh modlitby? Nejeden z křesťanů si posteskne, že jeho modlitby Bůh 

neslyší. Může to mít více příčin. Ale jednou z nich je to, že za věci vlastně 

neprosíme. Dnešní neděle nás zve k přímluvné modlitbě a k odvaze modlit se. 

Můžeme dnes pamatovat také na ty, kteří se cítí Bohem zrazeni, opuštěni a ztratili 

v něj důvěru. 



 

1. ČTENÍ                                                                                                

Ocitáme se uprostřed Sinajské pouště poté, co Izraelci odešli z Egypta (před 

rokem 1200 př. Kr.). Vítězství není v posledku věcí zbraní, ale vytrvalosti v mod-

litbě. Nezapomeňme, že prohrát znamenalo zemřít. Amalekovci jsou potomci 

Ezaua a vystupují v Písmu ještě 500 let po této události. 

 

Ex 17,8-13                         

Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. 

Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se 

zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu 

rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili 

na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když 

ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy 

kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho 

ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. 

Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory. 

 

ŽALM 121,1-2.3-4.5-6.7-8                                                                                                        

„Horami“ označuje žalmista pravděpodobně kopce nad přímořskou rovinou 

Izraele. Sahají do cca 800 m. n. m. a na jejich vrcholcích leží Jeruzalém 

s chrámem a místem obětí. Proto jsou symbolem místa, kde přebývá Bůh. 

 

Odpověď: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. 

 

Zvedám své oči k horám. – Odkud mi přijde pomoc?  

– Pomoc mi přijde od Hospodina, – který učinil nebe i zemi. 

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, – nebude dřímat tvůj strážce.  

– Ano, nebude dřímat a spát – Izraelův strážce. 

Hospodin tě střeží, – Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.  

– Za dne ti slunce neublíží, – ani měsíc v noci. 

Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, – střežit bude tvou duši.  

– Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod – nyní i navěky. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Timoteus je blízký spolupracovník svatého Pavla, později biskup v Efezu. Všimně-

me si, jaký význam autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz klade na 

hlásání evangelia. 

 

2 Tim 3,14 – 4,2 

Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od 

koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit 

moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich 



 

napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k 

napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk 

dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před 

Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, zapřísahám 

tě při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať 

je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí 

a znalostí nauky. 

 

EVANGELIUM             

Navazujeme na 17. kapitolu Lukášova evangelia, kde byla řeč o víře. Našemu 

úryvku předcházelo slovo o příchodu Syna člověka na konci věků (17,20-37). Náš 

text je teoretickým příkladem ukazujícím na význam vytrvalosti v modlitbě, vdova 

totiž neměla žádný právní status v tehdejší společnosti, neměla zastání. 
 

Lk 18,1-8                                                                      

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit 

a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. 

Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému 

odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha 

nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; 

jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká 

ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k 

němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich 

rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

„Budeme se za to modlit“, slibují často křesťané při zprávě o nějaké obtížné 

situaci. Leckdy si ale ani nevzpomenou. Je to zbožná fráze. Jaký účinek by mělo, 

kdyby danou věc nejen nesli na srdci, ale vložili do modlitby a ráno i večer po 

mnoho dnů ji předkládali Bohu? Ba co víc, nemodlili se za ni jen sami, soukromě, 

ale společně s dalšími? Zkušenost lidí modlitby je ohromující. Jenže my jim 

nevěříme. Bůh často řeší situaci po svém, jinak, než jsme si představovali. 

Nicméně není hluchý, koná dobro, když o něj sami usilujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


