
TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

26. 12. 2022 - 01. 01. 2023 

motto týdne: 

                    „Opravdu přijde.“ 

  
      PONDĚLÍ 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
      Mt 10,17-22; Žl 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc-17,6a Komentář: Sk 6,8-10; 7,54-60 

Když nemohli obstát před jeho moudrostí, velmi se rozzuřili. I já mohu být vystaven 

podobnému nebezpečí – když mi dojdou argumenty, sáhnu druhému na čest. 
 

      ÚTERÝ 27. 12. svátek sv. Jana, Evangelisty                                                                                                                       
      1 Jan 1,1-4; Žl 97(96),1-2.5-6.11-12,12a Komentář: Jan 20,2-8             

Rychlejší Jan ponechává prvenství Petrovi. Výmluvné pro vztahy v církvi!  

Pravá láska dovede ustoupit do pozadí. 
 

      STŘEDA 28. 12. svátek sv. Mláďátek betlémských, mučednicí  
1 Jan 1,5 – 2,2; Žl 124(123),2-3.4-5.7b-8,7a  Komentář: Mt 2,13-18 

Předznamenání všech nevinných obětí mocichtivých diktátorů. Předobraz těch,  

kdo se nesměli ani narodit. Je to egoismus, který i dnes ohrožuje život dětí. 
 

      ČTVRTEK 29. 12. pátý den v oktávu Narození Páně                                                                       
1 Jan 2,3-11; Žl 96,1-2a.2b-3.5b-6 Komentář: Lk 2,22-35 
Mnozí odporují tomuto znamení až dosud. Pokud mě to mrzí, mám účast na Mariině 

bolesti. A v tiché chvíli mě toto vědomí může naplnit zvláštním soucítěním s celou církví. 
 

PÁTEK 30. 12.  svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa                                                                                                                                                       

Sir 3,3-7.14-17a ; Žl 128,1-2.3.4-5; Kol 3,12-21 Komentář: Mt 2,13-15.19-23                                                                                  
Josefova péče o rodinu ať je naším vzorem. Můžeme si však položit otázku:  
jak by byla tato Rodina přijata dnes, v našem prostředí? 
 

SOBOTA 31. 12. sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra) 
1 Jan 2,18-21; Ž 96,1-2.11-12.13 Komentář: Jan 1,1-18                                                                          
Boží Slovo, jeho záměr, se stává tělem. Zhmotnění jeho dobroty, jeho stopu,  
mohu poznávat v druhých lidech. Snažil jsem se o to v uplynulém roce? 
 

Matky Boží, Panny Marie - Cyklus A  01. 01. 2023                                                                  
Slavnost Matky Boží je současně prvním dnem kalendářního roku.  

Symbolicky tak začínáme nový rok s Pannou Marií, vyprošujeme si její pomoc  

a zároveň prosíme o mír pro celý svět. 

1. ČTENÍ                                                                                                

První část Čtvrté knihy Mojžíšovy obsahuje předpisy spojené s kultem.  

Mezi nimi jsou uvedena slova tzv. Áronského požehnání. Žehnat znamená  

svolávat na člověka Boží dobro. 
 

 

 



 

Nm 6,22-27                       

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: 

Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 

‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou 

jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti 

pokoje!’ Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“ 
 

ŽALM 67                                                                                                       

Áronské požehnání se promítá i do slov žalmu, který vyprošuje Boží milost pro lid. 

Zároveň žalm ukazuje, že žehnáním se označuje i vzdávání chvály Bohu. 

Odpověď: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 
 

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná 

na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 

Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě  

– a lidi na zemi řídíš. 

Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ!  

– Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí všechny končiny země! 
 

2. ČTENÍ                                                                                                           

List Galaťanům rozebírá otázku povinnosti plnit předpisy Mojžíšova zákona. 

Přirovnává Izraelity k dětem, které plní rozkazy podobně jako otroci, protože jsou 

nedospělé. Ale skrze Krista jsme přijati za dospělé syny, jsme tedy svobodní. Úryvek 

ze čtvrté kapitoly listu Galaťanům je zde zařazen kvůli zmínce o narození ze ženy. 
 

Gal 4,4-7 

Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, 

podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli 

přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého 

Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn, a jako syn 

také dědic skrze Boha. 
 

EVANGELIUM             
V evangeliu Lukáš stručně uzavírá vyprávění o narození Ježíše. Pastýři potvrzují 

význam této události. Maria je zde ukázána jako jakýsi protiklad ostatních, kteří se 

„divili“, a uchovává vše v srdci. Obřízka je pak potvrzením naplněných zaslíbení. 
 

Lk 2,16-21                                                                  

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené  

v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. 

Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to 

všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili.  

Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš,  

jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. 



 

K ZAMYŠLENÍ             

„Pastýři se zas vrátili...“ Naše slavení Vánoc leckdy připomíná jen tato 

slova. Vše se vrátí do starých kolejí. Ale v evangelijním úryvku to tak 

nebylo, pastýři se vrátili, ale jejich život se stal modlitbou, radostí nad tím, 

co Bůh činí. Uvěřili slovům, která slyšeli a o kterých se přesvědčili.  

Nový kalendářní rok nemusí být stejný jako ty předchozí.  

Můžeme se snažit vidět stopy, které svědčí o jednajícím a milujícím Bohu. 
 


