
TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

19. 12. 2022 - 25. 12. 2022 

motto týdne: 

                    „Sestoupí na tebe Duch svatý.“ 

  
      PONDĚLÍ 19. 12. sv. Anastáze, papeže 
      Sd 13,2-7.24-25a; Žl 71,3-4A.5-6ab.16-1  Komentář: Lk 1,5-25 

Kněz Zachariáš ztrácí řeč, protože se bojí uvěřit. Na rozdíl od prosté dívky Marie, 

služebnice Pána. Na Boží poselství i dnes reagují prostí lidé citlivěji. 
 

      ÚTERÝ 20. 12. sv. Dominika /ze Silos /, opata                                                                                                                         
      Iz 7,10-14 ; Žl 24,1-2.3-4ab.5-6 Komentář: Lk 1,26-38              

Velikost Panny Marie spočívá v její odevzdanosti. Kéž jsme na její přímluvu  

jako jednotlivci i jako církev schopni vykročit z našich jistot a vstoupit s Bohem  

do nejistoty. 
 

      STŘEDA 21. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  
Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a; Žl 33,2-3.11-12.20-21 Komentář: Lk 1,39-45 

Dítě, Jan Křtitel, zde poprvé zdraví našeho Pána. I dnes přináší Maria svého syna 

do našich všedních dní, možná poznamenaných uspěchaností „vánočních příprav“. 
 

      ČTVRTEK 22. 12. sv. Františky /Xavera/ Cabrini, misionářky                                                                       
Sam 1,24-28; Žl 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd Komentář: Lk 1,46-56 
Maria se ztotožňuje s nepatrnými, poníženými, chudými. I v tomto je Maria  
obrazem církve! Zde začíná pravá mariánská úcta: v jejím následování… 
 

PÁTEK 23. 12.  sv. Jan Kęntskeho, kněze, profesora, poutníka                                                                                                                                                       

Mal 3,1-4.23-24 ; Žl 25,4-5ab.8-9.10+14 Komentář: Lk 1,57-66                                                                                  
Janův otec, Zachariáš, začal opět mluvit v okamžiku, kdy napsal jméno svého synka,  
které znamená: Bůh se projevil jako milostivý! Kéž se i nám „rozváže jazyk“,  
abychom svědčili o dobrotě našeho Pána. 
 

SOBOTA 24. 12. Štědrý den ( všech svatých předků Ježíše Krista ) 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ž 89,2-3.4-5.27+29 Komentář: Lk 1,67-79                                                                          
Zachariášovo dočasné oněmění vydalo plod: krásný chvalozpěv, kterým v denní  
modlitbě církve začínáme každé jitro. Kéž pochopím – nejen o svátcích – význam ticha, 

důležitost mlčení. 
 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - v noci 

1. ČTENÍ 

Iz 9,1-3.5-6 

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází 

světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá 

o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na 



jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů. Hle, dítě se 

nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno  

podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství 

vzroste a pokoje nebude konce; bude vládnout na Davidově trůně a v jeho 

království, aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až 

navěky! Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. 
 

ŽALM 96                                                                                                       

Tato modlitba je současně jásotem zachráněných i výzvou. 

Odpověď: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země!  

–Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! 

Rozhlašujte den po dni jeho spásu, – vypravujte mezi pohany o jeho slávě,  

–mezi všemi národy o jeho divech. 

Radujte se, nebesa, zajásej, země, – zahuč, moře a vše, co je naplňuje. – 

Zaplesej, pole a vše, co je na něm. – Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. 

Před Hospodinem, že přichází, – že přichází řídit zemi. – 

Bude řídit svět spravedlivě, – národy bude spravovat věrně. 
 

2. ČTENÍ    

Tit 2,11-14 

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo 

sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem 

Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také 

Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města 

Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby 

se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném 

stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého 

prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože  

v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem 

pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně  

a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: 

„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě 

Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás 

znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle 

bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ 

EVANGELIUM    

Lk 2,1-14  

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo 

sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem 

Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také 



Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města 

Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby  

se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném 

stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého 

prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože  

v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem 

pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně  

a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: 

„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě 

Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás 

znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ 

A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ 

 

Narození Páně - Cyklus A  25. 12. 2022                                                                  
Bůh vstoupil do lidského světa a stal se člověkem. Jeho neuvěřitelná pokora dává 

naději, že Bůh rozumí lidskému životu s jeho trápením a starostmi, ale také našel 

odpověď, která nás zachraňuje. 
 

1. ČTENÍ                                                                                                
Bůh vstoupil do lidského světa a stal se člověkem. Jeho neuvěřitelná pokora dává 

naději, že Bůh rozumí lidskému životu s jeho trápením a starostmi, ale také našel 

odpověď, která nás zachraňuje. 
 

Iz 52,7-10                       

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který 

zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh tvůj 

kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní 

oči, jak se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské 

trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin 

své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu 

našeho Boha! 
 

ŽALM 98                                                                                                       

Tato modlitba je současně jásotem zachráněných i výzvou. 

Odpověď: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. 
 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – neboť učinil podivuhodné věci.  

– Vítězství je dílem jeho pravice, – jeho svatého ramene. 

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, – před zraky pohanů zjevil svou 

spravedlnost. – Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost – Izraelovu domu. 

Všechny končiny země uzřely – spásu našeho Boha.  

– Jásejte Hospodinu, všechny země, – radujte se, plesejte a hrejte! 

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

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



2. ČTENÍ                                                                                                           
Již na úplném začátku listu se ukazuje, jak zásadní zlom v dějinách záchrany člověka 

i světa Ježíšovým příchodem nastal. 
 

Žid 1,1-6 

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, 

abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto 

nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené 

naději slavný pří-chod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal 

sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli 

jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. 
 

EVANGELIUM             
Předmluva tohoto evangelia (prolog) staví na dvojím významu pojmu Logos, slovo. 

Slovem Bůh utváří skutečnost, ale zároveň tak označuje i svého Syna. A toto Slovo 

mění dějiny. 
 

Jan 1,1-18                                                                   

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. 

To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo 

nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí  

v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se 

Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 

On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, 

které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět 

povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho 

nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří  

v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže,  

ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho 

slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který 

přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme 

dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze 

Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. 

Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. 

K ZAMYŠLENÍ             

Slavit narození Krista znamená radovat se z ohromujícího Božího jednání. 

Bezbranné dítě má moc nás zachránit? Bůh na dítěti Ježíši ukáže,  

jak vypadají jeho řešení. Proto je třeba pečlivě pozorovat Boží jednání  

a s radostí chválit Boha všude tam, kde lze vidět jeho kroky. 
 


