
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

16. 01. 2023 - 22. 01. 2023 

motto týdne: 

                    „ Odpouštějí se ti hříchy.“ 
 

      PONDĚLÍ 16. 01. sv. Marcela I., papeže 

      Žid 5,1-10; Žl 110,1.2.3.4 Komentář: Mk 2,23-28 

Stále platí: nedivme se, že křesťanství trhá naše staré, nevhodné nádoby, ony 

měchy, do kterých jej uzavíráme. Je totiž živé a bouřlivé! 
 

      ÚTERÝ 17. 01. památka sv. Antonína, opata                                                                                                                      

      Žid 6,10-20; Žl 111,1-2.4-5.9+10C Komentář: Mk 2,23-28            

Ani dnes si neškodí uvědomit, že Ježíš je Pánem nad mnoha projevy naší zbožnosti,  

a to všude tam, kde se jedná o pouhou zvykovost, popřípadě dobrý pocit z našeho 

výkonu... Nechme jej jednat i tehdy, když se ukáže něco neživotného! 
 

      STŘEDA 18. 01. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  

Žid 7,1-3.15-17; Žl 110,1.2.3.4 Komentář: Mk 3,1-6 

Nepodobám se občas těm, kdo na Ježíše dávali pozor? Nesleduji druhé v církvi, 

abych mohl kritizovat? 
 

      ČTVRTEK 19. 01. sv. Máriusa a Marty a jejich synů, mučedníků                                                                      

Žid 7,25 – 8,6; Žl 40,7-8A.8B-9.10.17 Komentář: Mk 3,7-12 

V loďce, kterou žádal Ježíš od učedníků, mohu vidět církev. Je i mým úkolem 

pomáhat a vytvářet podmínky, aby Syn Boží mohl dnes uzdravovat vše, co je 

neduživé. 
 

PÁTEK 20. 01.  sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, 

mučedníka                                                                                                                                                    

Žid 8,6-13; Žl 85,8+10.11-12.13-14 Komentář: Mk 3,13-19                                                                                

Jak rozdílné povahy k sobě Pán zavolal! Podobně různé „typy“ zve i dnes.  

Je to výzva ke snášenlivosti v církvi! Vždyť On je stále uprostřed… 
 

SOBOTA 21. 01. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

Žid 9,2-3.11-14; Žl 47,2-3.6-7.8-9 Komentář: Mk 3,20-21                                                                         

Lidí zapálených pro Boží království, kteří jsou ochotni zříci se pro něj svých 

potřeb, bychom si měli víc vážit, nebo je alespoň méně kritizovat. 
 

3. neděle v mezidobí - Cyklus A  22. 01. 2023                                                                  

Třetí neděle mezidobí nás postaví na samý začátek Ježíšova veřejného působení.  



 

Co bylo jeho podstatou? Nelze nezaslechnout pozvání, povolání připojit se ke 

Kristu a jít s ním. Můžeme dnes prosit o dar odvahy znovu za Ježíšem vyjít jako 

jeho učedníci. 

1. ČTENÍ                                                                                                

V 8.stol.př.Kr. nastal konflikt mezi Judskem (jižní Izr.) a Izraelem (Neftali a Za- 

bulón jsou původní názvy pro Galileu), který vytáhl spolu se Sýrií proti Judsku. 

Prorok Izaiáš však předpovídá neúspěch této válečné výpravy (srov. Iz 8,4).  

Ale poražené oblasti nezůstanou navždy vystaveny hanbě prohry… 
 

Iz 8,23b – 9,3                      

V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední 

době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. 

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

vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ 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. 
 

ŽALM 27                                                                                                       

Zpěv dávného Božího vyznavače překvapuje svou hlubokou důvěrou.  

Je však opravdu tak těžké opřít se s důvěrou o Boha, jako to dokázal před 2500 

lety žalmista? 

 

Odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása. 
 

Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych se bál? – Hospodin je 

záštita mého života, – před kým bych se třásl? 

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: – abych směl přebývat  

v Hospodinově domě – po všechny dny svého života, – abych požíval 

Hospodinovy něhy – a patřil na jeho chrám. 

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi živých! – Důvěřuj  

v Hospodina, buď silný, – ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! 
2. ČTENÍ                                                                                                           

Pavel odpovídá na dotazy a stížnosti; komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. 

Pavel na tento podnět reaguje a hledá argumenty proti rozdělení v církvi. Díky 

tomu se tvoří první teologické reflexe pojmu církev. 

1 Kor 1,10-13.17 

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte 

všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně 

smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že 

se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: 



 

„Já držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já s Petrem!“, „já s 

Kristem!“ Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo 

jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? 

Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou 

slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. 
EVANGELIUM             

Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš svoji veřejnou činnost, a to 

tehdy v již pohanské Galileji, která byla v té době obývaná Židy jen částečně. 

Matouš ve svém evangeliu často odkazuje na starozákonní místa (srovnejme např.  

s prvním čtením). 

Mt 4,12-23                                                                  

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. 

Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově 

a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: 

‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea 

pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, 

kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš hlásat: 

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral 

podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a je-

ho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: 

„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě 

a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebe-

deova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem 

Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a ná-

sledovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, 

hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou 

nemoc a každou chorobu. 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Ježíš začíná své hlásání v Galilei, kde zřejmě vyrostl, na obyčejných místech 

běžného života. Podstatou jeho působení je radostná zvěst o přicházejícím 

Božím království. To přináší uzdravení a vysvobození z moci zla. Co zna-

mená toto zjednodušené shrnutí dnes? Lze ještě věřit, že Kristus přináší 

uzdravení, blízkost Božího království? Jak se Ježíšova výzva k následování 

propisuje do dnešních dnů, do naší reality? Radostná zvěst o přicházející 

vládě Boží v tomto světě ne-přestala platit. Není to vláda politická, ale vláda 

Boha v našem životě, v našem srdci. 


