úterý 21. týdne v mezidobí

Žl 139,1–3.4–6

Odp.: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš.
cyklus 1
1. čtení: 1 Sol 2,1–8
Nejraději bychom vám nejen odevzdali Boží radostnou zvěst,
ale dali za vás i vlastní život.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, víte sami, že náš příchod k vám nebyl nadarmo. Naopak,
po všem tom utrpení a urážkách, které jsme, jak víte, přestáli ve Filipech, odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas.
Když vás totiž povzbuzujeme, nepramení to z nějakého falešného přesvědčení, z nějakých nepoctivých úmyslů, ani vás nechceme
klamat. Ale Bůh nám svěřil evangelium, když nás napřed vyzkoušel,
a proto se nechceme svým kázáním dělat pěknými v očích lidí, ale
chceme se líbit Bohu, který zkoumá naše srdce.
A proto, jak sami víte, jsme nikdy neužívali úlisných řečí, ani jsme
nic nedělali ze skryté lakoty – Bůh je svědek! Nehledali jsme slávu
u lidí, ani u vás, ani u jiných, ačkoli jako Kristovi apoštolové jsme
vám mohli dát pocítit svou moc. Ale my jsme si mezi vámi počínali
tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti.
Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali
Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice jsme
si vás oblíbili.

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
ty víš, když sedám i když vstávám.
Poznáváš mé myšlenky již z dálky;
ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
všímáš si všech mých cest.
Slovo ještě nemám na jazyku:
hle, už je znáš, Hospodine, celé.
Obklopuješ mě zezadu i zpředu
a kladeš na mě svou dlaň.
Podivuhodná je pro mě tvá znalost,
vznešená a nepochopitelná.
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cyklus 2
1. čtení: 2 Sol 2,1–3a.14–17
Držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy
my se u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno
poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat. Nedejte se žádným způsobem od nikoho oklamat.
Bůh vás naším kázáním evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli
slávy našeho Pána Ježíše Krista.
Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme
vás vyučili, ať už slovem nebo listem. Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh,
náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející
útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí
v každém dobrém činu i slovu.

Žl 96,10.11–12.13

Odp.: Hospodin přichází řídit zemi.

Bude řídit svět spravedlivě,
národy bude spravovat věrně.

Zpěv před evangeliem: Žid 4,12a.d

Aleluja. Boží slovo je plné života a síly a pronáší soud i nad
nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Aleluja.

Evangelium: Mt 23,23–26
Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl:
„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně
daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste
měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale
velblouda polykáte.
Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý
farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.“

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
zaplesej, pole a vše, co je na něm.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Před Hospodinem, že přichází,
že přichází řídit zemi.
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