
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

07. 11. 2022 - 13. 11. 2022 

motto týdne: 

                     „Patříte k Boží rodině.“ 
 

      PONDĚLÍ 07. 11. blah. Antonína Baldinucci, řeholníka  

      Lk 17,1-6; Žl  24,1-2.3-4ab.5-6 Komentář: Tit 1,1-9 

Pastorální list začíná základními požadavky na pastýře: zvládnout vlastní  

„dům“. Teprve potom se může věnovat službě církvi. 
 

      ÚTERÝ 08. 11. blah. Huga de Glazinis, mnicha                                                                                                                             

      Tit 2,1-8.11-14; Žl 37,3-4.18+23.27+29 Komentář: Lk 17,7-10                

Už to, že mohu sloužit Všemohoucímu, je nejvyšší vyznamenání.  

Postoj, kdy očekávám odměnu od Boha za dobré jednání, je zřejmě nesprávný. 
 

      STŘEDA 09. 11. svátek Posvěcení lateránské baziliky 

Ez 47,1-2.8-9.12; Žl 46 (45), 2-3.5-6.8-9  Komentář: Jan 2,13-22 

Mohu uvažovat: kvůli čemu by dnes Pán spletl důtky a co by vymrskal?  

Nedávám někdy i já špatný příklad? 
 

      ČTVRTEK 10. 11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve                                                                       

Flm 7-20; Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 Komentář: Lk 17,20-25 

Je-li Boží království už mezi námi, jak říká náš Pán, měl bych se víc snažit,  

abych byl jeho dobrým a ukázněným občanem! 
 

PÁTEK 11. 11. památka sv. Martina, biskupa                                                                                                                                                          

2 Jan 4-9; Žl 119,1.2.10.11.17.18 Komentář: Lk 17,26-37                                                                                    

Nejsem snad příliš ve světě zabydlený? Pozor, aby mi rychlý příchod Pána –  

na který se těší ti, kdo žijí vnitřním životem – vlastně nepřekážel! 
 

SOBOTA 12. 11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Lk 18,1-8; Žl 112,1-2.3-4.5-6 Komentář: 3 Jan 5-8                                                                          

Janův vstřícný postoj k „cizím“, kteří zvěstují evangelium, svědčí o tom, že se ne-

pokládá za výjimečného. Janův důraz na lásku nejsou jen slova! Vzor pro jednání 

v církvi… 

 

33. neděle v mezidobí  - Cyklus C  13. 11. 2022                                                                  
Poslední týdny liturgického roku spojujeme se závěrem Ježíšova veřejného 

vystoupení. Tato neděle prezentuje eschatologické výroky, tedy slova o posled-

ních věcech člověka a světa (někdy mluvíme o apokalypse, v řečtině znamená 

odhalení, zjevení). Klíčové jsou dvě věci: blahobyt není samozřejmostí a Bůh má 

náš život ve svých rukou. 

 



 

1. ČTENÍ                                                                                                
Malachiášovo proroctví zaznívá po návratu z Babylonského zajetí (po 539 př. 

Kr.). Kritizuje především nekvalitní vedení bohoslužeb odrážející skleslost, rezig-

naci a zklamání. Vrcholem proroctví je závěrečné zaslíbení dne Hospodinova,  

který docení jednání spravedlivých. 

 

Mal 3,19-20a                         

Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, 

všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví 

Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé 

jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení. 

 

ŽALM 98,5-6.7-8.9                                                                                                        
„Hospodin spravuje zemi ve spravedlnosti.“ Chvála je zpěvem těch, kteří pozna-

li, že Bůh je dobrý. I dnes se máme připojit k této radosti. 

 

Odpověď: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. 
 

Hrejte Hospodinu na citeru, – na citeru a s doprovodem zpěvu,  

– za hlaholu trub a rohů, – jásejte před králem Hospodinem! 

Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje, – svět i všichni, kdo jej obývají.  

– Řeky, tleskejte rukama, – hory, spolu zajásejte! 

Před Hospodinem, že přišel, – že přišel, aby spravoval zemi,  

– aby spravoval svět ve spravedlnosti – a národy podle práva. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           
Tento list vznikl jako oprava apokalyptických očekávání, která si nesla místní ko-

munita křesťanů. Bylo třeba precizovat nejen teologii, ale také praktická jednání. 

Mnozí totiž přestali v očekávání konce světa pracovat anebo propadli strachu… 

 

2 Sol 3,7-12 

Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, neza-

háleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci 

jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to 

neměli právo, ale dáváme vám sami sebe za vzor, který byste mohli napodo-

bovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo ne-

chce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec 

nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. 

Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše 

Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. 

 



 

EVANGELIUM             
Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že po Ježíšově vstupu do Jeruzaléma  

a kontroverzi s farizeji přichází vrcholná scéna – dar vdovy dávající v chrámové 

pokladně Bohu vše, co má. Na to naváže náš text a rozvine se do eschatologické 

řeči. Po ní již nastupuje pašijový příběh. 

 

Lk 21,5-19                                                                    

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary 

je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen 

na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to 

stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ 

Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž 

přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ 

Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť 

to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane 

národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, 

na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale 

před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat 

synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře 

pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: 

Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i mou-

drost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete 

zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé 

z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy 

se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Konec světa je děsivým obrazem. Mnohokrát v dějinách se lidé domnívali, že 

to právě nastalo. Příkladem jsou hnutí zmiňovaná kolem roku 1000 n. l. nebo 

spojená s husitstvím. Kristus ale necílil na vystrašení lidí, jak to dnes 

sledujeme u populistických hnutí, když na strach odpovídají nerealistickými 

sliby. Ježíš mluví ke komunitě svých následovníků, dává jim rady a dodává 

odvahu. Neskrývá náročnost posledních dnů. Upozorňuje na několik věcí: 

Povstanou falešní či prolhaní zachránci, budou útoky na následovníky Krista, 

bude ve světě strach… Ježíš ale povzbuzuje učedníky, aby obavám a strachu 

nepropadli. Posledním pánem dějin není Zlo (srov. první čtení), ale Bůh. Je 

to čas, kdy se blíží konečné vítězství Boha, dobra, spravedlnosti. Když 

zakoušíme hrůzy obtížné doby, platí stejná povzbuzení. Blíží se čas naší 

osobní záchrany. 

 


