
 

 

 

 

 

 

 
 

Neděle 14.5.2023       6. neděle velikonoční A  

 

1.čtení   Sk 8,5-8.14-17 „Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal  

tam Krista.... Z mnoha posedlých vycházeli nečistí duchové s velkým  

křikem... Samařsko přijalo Boží slovo...poslali tam Petra a Jana.  

Modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého...Vložili na ně ruce, a  

oni přijali Ducha svatého.“ 
 

Přijít k těm, kterými druzí pohrdají… Osvobozovat je od zlého ducha. Ta jsou první 

úkoly křesťanů. Zdá se, že na ně nestačíme. Nejspíše i proto, že málokdy na nás 

někdo vloží ruku, aby nám předal Ducha Ježíšova. 
 

2.čtení 1 Petr 3,15-18 „...Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo  

se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a  

skromností. Musíte mít však přitom sami dobré svědomí!...“ 
 

Vezměme si toto slovo k srdci. Připravujme si v svá svědectví o Bohu, které bychom 

mohli říci lidem v okolí. Jen zanechme všeho povýšeného a každého nátlaku. 

Oslovuje mírnost a skromnost. A také život pro druhé. 
  

Evangelium Jan 14,15-21 „...Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě  

zas uvidíte... V onen den poznáte, že já jsem  ve svém Otci a vy ve  

mně jako já ve vás... Nenechám vás sirotky...  

Otec vám dá jiného pomocníka.“ 
 

Toužím uvidět Krista? Poznat tajemství Boží? Jsem od něj krůček, zjevuje se mi ve 

svém Duchu. Co dělám abych jím byl naplněn? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





K zamyšlení 
Bylo by velmi nešťastné, kdybychom vzpomenuli na Ježíšovo vzkříšení jen jednou do 

roka. Vždyť vzkříšený Kristus žije stále u Otce a každé nedělní ráno je připomínkou 

velikonočního rána, každá neděle je ozvěnou radosti z prázdného hrobu a ze 

skutečnosti, že Pán žije. Ptejme se tedy sami sebe, zda je pro nás osobně vzkříšený 

Ježíš zdrojem nedělní radosti a silou všedních dnů. A prožijme v setkání s Kristem v 

liturgii něco podobného jako ti, kteří se s ním setkali po jeho smrti na kříži a s údivem 

i s radostí zjistili, že skutečně žije.  

Lze vůbec docenit Ježíšovo zaslíbení, že těm, kdo uvěřili, dá svého Ducha Utěšitele, 

který je nikdy neopustí? Existuje ve světě plném nejistot a změn něco takto jistého? 

Něco, co je pro člověka a zároveň to nestojí na člověku? Svět hmatatelných jistot, 

vyjádřených v číslech finančních výnosů, se může zhroutit v několika vteřinách. Boží 

věrnost ale neporazí a nezničí ani nevěrnost těch, kdo mu mají být věrni. O tom 

svědčí dvě tisíciletí historie křesťanství. Jde jen o to, zda člověk o neviditelný a 

nepodchytitelný dar Ducha, vůbec stojí. Neboť Duch svatý nám nedává k dispozici 

Boží moc a sílu, ale přetváří nás v ty, kdo se dávají k dispozici Bohu. Kdo se bojí, že 

Bůh bude proměňovat jeho život, musí se držet od Ducha Božího v uctivé 

vzdálenosti. Ale moudrost by v takovém postoji nebyla žádná. 

(Pastorační středisko Praha) 

 

Uvědom si, že na tvé životní cestě při tobě stojí Duch svatý. Často se setkáváme s 

tím, že na našich pracovištích lidé na církev nadávají a křesťanské představy jsou 

terčem vtipů. Často si připadáme ve světě se svou vírou ztraceni. Obraz Přímluvce a 

Obhájce mi pomáhá při všem pochybování důvěřovat tomu, co mi říká mé srdce, 

protože v mém srdci promlouvá Duch svatý. Stojí při mně, stojí za mnou. Nejsi 

odkázán jen sám na sebe, když musíš přestát nějaký konflikt, když máš před sebou 

těžký úkol, když se cítíš se svým náboženským postojem osamocený. Duch svatý 

stojí při tobě, je uvnitř tebe! Vnuká ti myšlenky a slova, která ti pomohou jít dál. 

Soustřeď se na jeho přítomnost v sobě! Nejsi sám! Je v tobě Přítel! Ponoř se v něj! 

podle Anselma Grüna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texty k rozjímání na každý den 
 

PONDĚLÍ 15. 5. 

Sk 16,11-15 Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu 

Jan 15,26 – 16,4a Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví 

Komentář:  „Vydávejte svědectví.“ – opět je zde tato „nepohodlná“ výzva, kterou 

bychom často rádi hodili na někoho jiného, neslyšeli ji, dělali radši spoustu jiných 

věcí… Ježíšova výzva tu však zůstává a čeká na uskutečnění v mém životě – i dnes. 
 

ÚTERÝ 16. 5.  

Sk 16,22-34 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali Bohu chvalozpěvy. …. 

Náhle však nastalo silné zemětřesení, takže se zachvěly základy žaláře. A ihned se 

rozevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Chvála Pána otevírá žaláře. 

Jan 16,5-11 Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. 

Komentář: Ježíš přislíbil Přímluvce (a dal jej) i tobě. Jsi zván, abys prohloubil svoji 

zkušenost s Duchem, aby ses mu i dnes otvíral, nechal se jím obdarovat a vést. 
 

STŘEDA 17. 5.  

Sk 17,15.22 – 18,1od nikoho  není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme 

Jan 16,12-15 až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy 

Komentář: Pros o Ducha pravdy, aby i dnes rostla tvoje víra, aby rostlo tvé poznání 

Pána, aby se prohlubovala tvoje služba, ke které si tě Pán povolal. 
 

ČTVRTEK 18. 5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně   (u nás až v neděli) 

Sk 1,1-11 až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky 

Žid 9,24-28; 10,19-23 můžeme vejít do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, 

kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze své tělo 
Lk 24,46-53 Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve 

městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Komentář: Zůstat ve městě 

znamená ve společenství. V něm vane Duch Boží po němž je však třeba toužit. Duch 

je onou krví, která oživuje tělo lidské společnosti a vytváří cestu do věčného života 

pro každého. 
 

PÁTEK  19. 5. 

Sk 18,9-18 Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou 

Jan 16,20-23a Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost 

Pocit radosti z Kristova vzkříšení může ustoupit do pozadí tlakem všedních dní. 

Pokud si však najdu opravdu „tichou chvilku“, dám Pánovi za pravdu: mou radost mi 

nikdo nevezme! 
 

SOBOTA  20.5. 

Sk 18,23-28 vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili Boží nauku. 

Priscila a Akvila jsou schopni přiblížit Boží nauku. Myslím na všechny rodiče, kteří 

se o Bohu stydí mluvit… 

 
 

Tato strana je podle www.vira.cz/nedelni-liturgie Pastoračního střediska Praha 

http://www.vira.cz/nedelni-liturgie


 

 

 

 
 

 
1. ČTENÍ  
 Sk 1,12-14  
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se 
nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty.  
A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, 
Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a 
Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, 
s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. 
 
 
ŽALM 27  
Odpověď: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!  
  
 
2. ČTENÍ  
 1 Petr 4,13-16  
Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně 
jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze 
vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, 
že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí 
druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha 
velebí, že je křesťanem. 
 
EVANGELIUM  
 JAN 17,1-11A  
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby 
Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které 
jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.  
Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych vykonal. Nyní 
oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.  
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal, a 
zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, 
která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, 
a uvěřili, že jsi mě poslal.  
Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a 
všechno moje je tvoje a všechno tvoje je moje. V nich jsem oslaven. Už nejsem na 
světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ 
 
 

Připravujeme se na příští neděli:   7. velikonoční A 

 


