
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN 

27. 02. 2023 - 05. 03. 2023 

motto týdne: 

      „ Půst znamená neodmítat pomoc svému bližnímu.“ 

  

      PONDĚLÍ 27. 02. sv. Gabriela Possenti, řeholníka 

      Lv 19,1-2.11-18; Žl 19,8.9.10.15  Komentář: Mt 25,31-46 

Každý byl během studia zvědavý, jaké si u zkoušky vytáhne otázky.  

Ježíš nám je zde dopředu oznamuje. Využiji toho, abych obstál? 
 

      ÚTERÝ 28. 02. sv. Romana, opata                                                                                                                      

      Iz 55,10-11; Žl 34,4-5.6-7.16-17.18-19 Komentář: Mt 6,7-15           

Můj vztah k Bohu je odrazem vztahu k mým blízkým. Jsem připraven k odpouštění, 

abych se Mu podobal? 
 

      STŘEDA 01. 03. sv. Albína, biskupa 

Jon 3,1-10; Žl 51,3-4.12-13.18-19  Komentář: Lk 11,29-32 

Znamení shůry, které by odstranilo naše pochybnosti, se nedočkáme.  

A je to dobře; vždyť tím silnější je naše víra – a hlavně láska k Ježíšovi! 
 

      ČTVRTEK 02. 03. blah. Karla Bonusa, mučedníka                                                                       

Mt 7,7-12; Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8 Komentář: Est 4,17 

Málokdy je vroucí vztah k Hospodinu vystižen tak, jako u této ženy.  

Modlitba královny Ester ať mě provází v dobách těžkých. Chci se k ní vrátit… 
 

PÁTEK 03. 03. sv. Kunhuty, císařovny a řeholnici OSB                                                                                                                                                 

Ez 18,21-28; Žl 130,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 Komentář: Mt 5,20-26                                                                               

Často nás jde k oltáři málo. Není to právě tím, že se s druhými nedovedeme 

smířit, a tak raději zůstaneme doma? 
 

SOBOTA 04. 03. sv. Kazimíra, polského knížete, prince  

Dt 26,16-19; Žl 119,1-2.4-5.7-8 Komentář: Mt 5,43-48                                                                       

Nabídka k přiblížení se k Bohu: překračování sebe, vyjití k Němu i v druhých 

lidech. Vždyť mám být Jeho obrazem! 

 

2. neděle postní - Cyklus A  05. 03. 2023                                                                  

Postní doba poukazuje na další důležitý moment z evangelijního příběhu. Pán 

systematicky vede apoštoly k tomu, aby jednou dokázali vydávat svědectví o 

Kristu. Prosme o Boží milost rozeznávat význam událostí našeho života a nechat 

se Bohem vést. 

 



 

1. ČTENÍ                                                                                                

Prvních jedenáct kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření, hřích,  

jeho pronikání do lidských vztahů, a vrcholí líčením stavby babylonské věže.  

Až ve dvanácté kapitole (náš text) se pohled soustředí na jednoho člověka.  

Jeho pozváním začíná Bůh rozvíjet plán záchrany. 
 

Gn 12,1-4a                     

Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze 

svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ 

a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám 

těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou 

požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl 

Hospodin. 

 

ŽALM 33                                                                                                       

V Bohu je naše pomoc. Proměňme tento žalm ve svoji modlitbu. 
 

Odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 
 

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo.  

– Miluje spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti. 

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho 

milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. 

Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na 

nás, Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe. 

 

2. ČTENÍ                                                                                                           

Svatý Pavel píše již druhý list svému kolegovi v biskupské službě. Hned na začátku 

ho vyzývá k oživení ducha, kterého dostal, a připomíná, co znamená evangelium.  

V tomto krátkém textu svatý Pavel shrnul základní podstatu Vyznání víry křesťanů! 
 

2 Tim 1,8b-10 

Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evan-

gelia. On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, 

ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před 

dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus 

Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evan-

geliu. 

 

EVANGELIUM             

Synoptická evangelia mají typické části. Nejprve popsala Ježíšovo narození, pak 

počátek činnosti, zázraky a vyvolení učedníků… Klíčový přelom nastal, když Petr 



 

vyznal Ježíše jako Mesiáše. Kristus reaguje slovem o své smrti a vzkříšení. Na to 

navazuje naše perikopa: Oblak je odkaz na starozákonní výjev Boha v oblaku. 

Mojžíš je představitelem Tóry – Zákona a Eliáš je největším z proroků. 

 

Mt 17,1-9                                                                  

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou 

horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako 

slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak 

s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme 

tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden 

Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z ob-

laku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho 

poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš 

přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli 

nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: 

„Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrt-

vých.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ             

Ježíš vyvedl tři z učedníků na horu proto, aby alespoň někteří z apoštolů 

mohli lépe porozumět, kým Kristus je. Podle vyprávění jsou Petr a jeho druzi 

spíše vylekáni, než že by hned porozuměli. To nevadí. Ježíš je připravuje na 

události, které teprve nastanou. Dotýká se jejich strachu, vede je. Podobně i 

v našich životech je spíše důležité dovolit Bohu, aby nás vedl i za cenu 

určitého tápání, než žít s tvrdošíjnou naivní jistotou, že my nejlépe víme, jak 

přesně věci mají být. 

 

Motivace k svatopostním pokladničkám – pod kůrem: 
U dveří rodinného domu někdo zazvonil. Žena vstala od oběda, kde seděla s 

manželem a dětmi, a šla otevřít. Stál tam člověk v ošuntělých šatech s batohem 

na zádech, který požádal o něco k jídlu. Maminka se vrátila do kuchyně a řekla 

dětem, o co jde, a zeptala se: „dáme mu něco?“ Ano, dáme, odpověděly ochotné  

děti. Žena tedy vzala nuž a odkrojila každému polovinu řízku. „Co to děláš“, 

volaly překvapeně a pobouřené děti, „dej mu něco z ledničky“. Almužna.  

Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu dáme do kasičky. Nemusí to 

být vždycky řízek, muže to být i jiná „mňamka“ nebo sklenička… „A vy mu ze 

svého dát nechcete?“ Opáčila ona. Právě na tomto postoji je založena postní 

pokladnička. Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém.  

Mons. Bohumír Vitásek 
 


