
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

09. 01. 2023 - 15. 01. 2023 

motto týdne: 

                    „ Nade všechno mějte lásku. “ 
 

      PONDĚLÍ 09. 01. blah. Marie Terezie Le Clerc 

      Mk 1, 14-20; Žl 97,1+2b.6+7c.9 Komentář: Žid 1,1-6 

Bůh promluvil skrze Syna: aby se přiblížil k člověku a ztotožnil se s ním, vstupuje  

do našich vztahů. Je to výzva, abych i já prožíval plněji otcovství (k dětem, ke 

svěřenému společenství), ale i synovskou náklonnost k tomu, kdo mě má rád. 
 

      ÚTERÝ 10. 01. sv. Pavla z Théb, poustevníka                                                                                                                      

      Mk 1,21b-28; Žl 8,2a+5.6-8a.8b-9 Komentář: Žid 2,5-12            

Ježíš opravdu podstoupil smrt za všechny lidi. Záchrana všech je v plánu Božím. 

Nepatřím k těm, kdo by spásu nejraději omezovali na hrstku věrných? 
 

      STŘEDA 11. 01. sv. Hygina, kněze   

Mk 1,1,29-39; Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9 Komentář: Žid 2,14-18 

Láska, s jakou se náš Pán ztotožňuje s lidmi, nemá v jiných náboženstvích obdobu. 

Mám radost z toho, že jsem křesťan? Dokážu tuto radost nést dál? 
 

      ČTVRTEK 12. 01. sv. Arkadiuse, mučedníka                                                                      

Mk 1,40-45; Žl 95,6-7.8-9.10-11 Komentář: Žid 3,7-14 

Kdo je zatvrzelý, dokonce zlý, ten se sám vylučuje z jeho lásky. Toto odpadávání  

od živého Boha působí bolest jak lidskému společenství, tak tomu, který se pro 

lásku obětoval. 
 

PÁTEK 13. 01.  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve                                                                                                                                                     

Mk 2,1-12 ; Žl 78,3+4bc.6c-7.8 Komentář: Žid 4,1-5.11                                                                                

Věčný odpočinek, který vyprošujeme zemřelým, si vlastně připravujeme sami  

již zde na zemi naší vírou a láskou, se kterou putujeme k cíli.  
 

SOBOTA 14. 01. sv. Niny, panny 

Mk 2,13-17; Žl 19,8.9.10.15 Komentář: Žid 4,12-16                                                                         

Ostrost a pronikavost Božího slova „do kloubů a morku“ kéž není otupena mou 

netečností. Ani nedostatek lásky Boží slovo neudusí! Jeho Slovo zde prostě je… 
 

2. neděle v mezidobí - Cyklus A  15. 01. 2023                                                                  
V tomto liturgickém roce budeme během nedělí v mezidobí postupně procházet 

Matoušovo evangelium (Nedělní liturgický cyklus A). Pro tuto neděli však ještě 

využijeme začátek Janova evangelia, abychom plynule navázali na svátek Křtu 

Páně. 



 

1. ČTENÍ                                                                                                
Navazujeme na minulou neděli. Kniha proroka Izaiáše je dílem více autorů, neboť 

od 40. kapitoly se mění jazyk, styl, ale i popisovaná doba. Ocitáme se uprostřed 

vyhnanství Izraelitů v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. V této chvíli Bůh za-

slibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. A tento Služebník nejenže zachrání 

Izrael, ale bude světlem všem národům! 

Iz 49,3.5-6                      

Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ 

Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině 

lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak 

jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy: 

„Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky 

Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása 

rozšířila až do končin země.“ 
 

ŽALM 40                                                                                                       
Čtyřicátý žalm cituje slova Služebníka, který přijímá Boží vůli; odrazí se rovněž  

v teologii Nového zákona (List Židům). Verš 7 lze místo varianty: „otevřels mi 

uši“ přeložit „připravil jsi mi tělo.“ Rozhodnutím Ježíše vydat sám sebe a jeho 

přijetím Boží vůle jsme získali život! 

 

Odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.  

– Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu. 

V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši.  

– Celopaly a smírné oběti nežádáš, – tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. 

Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním tvou vůli, můj Bože,  

– tvůj zákon je v mém nitru.“ 

Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shromáždění,  

– svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! 
 

2. ČTENÍ                                                                                                           
Po několik týdnů budeme číst z Prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

Byl napsán jako odpověď na řadu otázek, které mu korintští křesťané položili  

v nedochovaném dopise. Budeme tedy sledovat témata, na která autor reaguje. 

Začínáme úvodem listu, pozdravem, který odráží základní vyznání víry křesťanů. 

1 Kor 1,1-3 

Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes čle-

nům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni 

do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, 

(Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána 

Ježíše Krista. 



 

EVANGELIUM             
Janovo evangelium začíná prologem. Na něj navazuje svědectví Jana Křtitele  

o Ježíšovi, čímž také autor evangelia uvádí Ježíše na scénu. Ježíšův křest Janovo 

evangelium popisuje v jiném světle než synoptici, avšak i zde hraje zásadní roli. 

Popis křtu je uzavřen klíčovým svědectvím víry v Krista. 

Jan 1,29-34                                                                  

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, 

který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, 

který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale 

proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan 

vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal 

na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 

‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí 

Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ 
 

K ZAMYŠLENÍ             
Jan Křtitel prohlašuje: „Hle, Beránek, který snímá hříchy světa,“ což je odkaz na 

Izaiášovo proroctví o nevinném Služebníkovi, který jako beránek bude vydán za 

naše hříchy. Jan tedy vyznává: „To je ten Bohem poslaný zachránce!“ Obraz 

sestupujícího Ducha otevírá další klíčové téma Janova evangelia: Ježíš po 

vzkříšení odejde, ale posílá nám svého Ducha. On nás spojí s Otcem, on nás naplní 

a povede. V kostce je tu obsaženo celé evangelium: Ježíšovo hlásání evangelia, 

smrt jako oběť beránka, dar Ducha o Letnicích. Na těchto pilířích stojí naše víra. 

 

Modlitba za prezidenta 

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, 

a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, 

aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 

Amen. 
 

Modlitba za voliče 

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 

Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, 

kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. 

Prosíme o moudrost pro každého z nás, 

aby naše volba přinesla dobro naší zemi. 

Amen. 



 

 
 


