pondělí 25. týdne v mezidobí
cyklus 1
1. čtení: Ezd 1,1–6
Kdo patří k Hospodinovu lidu,
může odejít do Jeruzaléma a stavět dům Hospodinu.

Začátek knihy Ezdrášovy.
V prvním roce vlády perského krále Kýra mělo se naplnit Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášem. Proto Hospodin povzbudil
ducha perského krále Kýra, že dal ústně i písemně vyhlásit po celém
svém království toto:
„Tak praví Kýros, perský král: Hospodin, Bůh nebes, dal mně
všechna království země a přikázal mně, abych mu vystavěl dům
v Jeruzalémě v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu – ať je
s ním jeho Bůh! – může odejít do Jeruzaléma v Judsku, a stavět dům
Hospodinu, izraelskému Bohu, tomu Bohu, který je v Jeruzalémě.
Každého, nechť bydlí kdekoli, ať podpoří místní obyvatelé stříbrem
a zlatem, movitým majetkem, dobytkem i dobrovolnými dary pro
Boží dům, který je v Jeruzalémě.“
Představitelé rodů Judy a Benjamína, kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin povzbudil, vydali se na cestu, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. Všechno okolní obyvatelstvo je velmi
podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, movitým majetkem, dobytkem i vzácnými dary kromě toho, co dobrovolně obětovali.

Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.
Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.

Žl 126,1–2ab.2cd–3.4–5.6

Odp.: Velkou věc s námi udělal Hospodin.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
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cyklus 2
1. čtení: Př 3,27–35
Zvrhlého člověka si Hospodin oškliví.

Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, neodpírej prokázat dobrodiní,
když je v tvé moci ho poskytnout.
Neříkej bližnímu: „Teď jdi, pak přijď,
až zítra ti dám“, když můžeš dát ihned.
Nechystej zlo proti bližnímu,
když s tebou v důvěře žije.
S nikým se nehádej bez příčiny,
když ti neudělal nic zlého.
Nezáviď násilníkovi,
žádný z jeho mravů nenásleduj.
Neboť zvrhlého člověka si Hospodin oškliví,
ale se spravedlivými se důvěrně stýká.
Na dům zločince vrhá Hospodin kletbu,
příbytku spravedlivých však žehná.
Rouhačům odplatí podle zásluhy,
zato pokorným daruje přízeň.
Moudří dosáhnou pocty,
hlupáci však sklidí jen hanbu.

Žl 15,2–3ab.3cd–4ab.5

Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!

Zpěv před evangeliem: Mt 5,16

Aleluja. Tak ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré
skutky a velebili vašeho Otce. Aleluja.

Evangelium: Lk 8,16–18
Svítilna se postaví na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům:
„Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod
postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli.
Nic totiž není skryto, co nebude zjeveno, a nic není utajeno, co by se
nepoznalo a nevyšlo najevo.
Dávejte tedy pozor, ať dobře posloucháte! Neboť kdo má, tomu
bude dáno, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co myslí, že má.“

Odp.: Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.
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