
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

14. 11. 2022 - 20. 11. 2022 

motto týdne: 

                     „Patříte k Boží rodině.“ 
 

      PONDĚLÍ 14. 11. sv. Mikuláše Taveliče a druhové, mučednicí   
      Zj 1,1-4; 2,1-5a; Žl 1,1-2.3.4+6  Komentář: Lk 18,35-43 

I já mohu v modlitbě prosit: Pane, ať vidím! Skrze víru mohu vidět to, co je 

druhým skryté… 
 

      ÚTERÝ 15. 11. sv. Alberta Velikého, vědce, biskupa                                                                                                                             
      Lk 19,1-10; Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5 Komentář: Zj 3,1-6.14-22                

Zdánlivý život, zdánlivé, nezapálené křesťanství. Takové je určeno k „vyplivnutí 

z úst“. Nechutná. Musím to změnit a začít u sebe! 
 

      STŘEDA 16. 11. sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy, panny 
Lk 19,11-28; Žl 150,1-2.3-4.5-6 Komentář: Zj 4,1-11 

Nebeská služba Bohu, nebeská liturgie! Čtyři bytosti, po stranách trůnu majestátu, 

mohou představovat radostnou zvěst o Kristu. Radost z evangelia. Víc není po-

třeba. 
 

      ČTVRTEK 17. 11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice                                                                       
Lk 19,41-44; Žl 149,1-2.3-4.5-6A+9B Komentář: Zj 5,1-10 
Jan naříká nad tím, že se nenajde nikdo vhodný k tomu, aby otevřel popsaný 

svitek. Na konci církevního roku mohu litovat promarněných příležitostí. 

Ale Kristovo vítězství je konečné! I přes naši nedostatečnost. 
 

PÁTEK 18. 11.  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a 

Pavla                                                                                                                                                         

Lk 19,45-48; Žl 119, 14.24.72.103.111.131 Komentář: Zj 10,8-11                                                                                   
Sladkost i hořkost svitku připomíná polaritu světa a vývoje. Odhodlání přijmout 

realitu a zvěstovat poselství dál! Výzva i pro mě… 
 

SOBOTA 19. 11. sv. Abdijáše, proroka 
Lk 20,27-40; Žl 144,1.2.9-10 Komentář: Zj 11,4-12                                                                          
Vítězství všech, kdo svědčí svým utrpením o Kristu. Svědek (řec. martyr) je 

postaven vítězně na odiv těm, kdo jej likvidovali. Obraz Pána a jeho církve. 
 

Ježíše Krista Krále  - Cyklus C  20. 11. 2022                                                                  

Tato slavnost ukončuje liturgický rok, v němž jsme sledovali Lukášovo 

evangelium. Jde o slavnost moderní. Byla zavedena do liturgie v roce 1926 jako 

reakce na hroutící se politické systémy, které se odvolávaly na mandát od Boha i 

respekt k němu, a na touhu zachránit etické hodnoty, o nichž nemohou rozhodovat 



 

světské instituce. Dnes je připomínkou především Boží vlády nad světem a 

vítězstvím Krista nad zlem a smrtí. 

1. ČTENÍ                                                                                                

Izraelité jen postupně přecházejí z kmenového uspořádání k podobě království. 

První král Saul nedokázal unést pokušení moci, a tak neposlechl Hospodina. Na-

konec padl v bitvě. Jižní část země si za krále zvolila Davida (těsně před r. 1000 

př. Kr.), ale severní část království ještě sedm let váhala, než ho kmenoví před-

stavitelé také přijali. Od tohoto okamžiku prožíval Izrael zlatý věk svého rozvoje. 
 

2 Sam 5,1-3                         

Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: „Hle, jsme tvá 

kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny 

záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš 

vládcem nad Izraelem.“ Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi  

do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem,  

oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. 

ŽALM 122                                                                                                        

Město Jeruzalém nepatří žádnému z kmenů Izraele, ale přímo králi Davidovi. Je 

symbolem spojení všech Izraelitů. Společné zakotvení je nejen v králi, ale přede-

vším v Hospodinově chrámu, který později vybudoval Davidův syn Šalamoun. 

 

Odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 

Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu Hospodinova půjdeme!“  

– Už stojí naše nohy – v tvých branách, Jeruzaléme! 

Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, – jak to zákon přikazuje Izraeli, – 

aby chválil Hospodinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, – stolce Davidova 

domu. 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Tento hymnus otevírá list Kolosanům. Obsahuje několik zcela zásadních pravd 

víry o Kristu a o našem vykoupení. Dnes zní jako chvalozpěv na Krista… 
 

Kol 1,12-20 

Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve 

světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milova-

ného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz nevidi-

telného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na 

nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to 

panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a 

pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A on je hlava 

těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má 

ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost doko-

nalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi 

tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. 



 

EVANGELIUM             

Vrcholná scéna kříže rozehrává řadu odkazů k předchozímu textu evangelia i 

ke starozákonním knihám. Všimněme si tří rovin výsměchu: farizeové – vojáci 

– lotr. Poslední má svůj pozitivní protějšek. Právě zde, na kříži, se láme moc zla. 

Zde Ježíš zjevuje svoji skutečnou moc. 

 

Lk 23, 35-43                                                                    

Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl,  

ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, 

přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám 

sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi 

Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? 

Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme 

přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ 

A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ 

Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Paradox Kristova kříže je stále 

znovu provokací: Jak může 

někdo, kdo umírá jako posled-

ní odsouzenec, být vítězem? 

Jak může být zlo poraženo tím, 

že někdo je zlem zcela poražen? 

Kristovo vítězství je základním 

článkem víry křesťanů. Bůh na 

něm ukázal míru i strategii své 

lásky k člověku. Ježíš umírá za 

nás. Vykoupil nás tím, že jako 

Bůh člověka nezavrhl, ale od-

pustil mu. Bůh je dárce života, 

nikoli zlo. Proto Ježíš vstává 

z mrtvých, oslavený Boží mocí. 

Není tedy králem podle politic-

kých měřítek. Nelze ho ani pa-

sovat do takové role. Jeho krá-

lovství se dotýká každého člo-

věka kdekoli na světě. 
 


