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čtvrtek 1. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 3,7–14
Navzájem se povzbuzujte den co den, pokud ještě trvá ono ,dnes‘.

Čtení z listu Židům.

Bratři!
Jak říká Duch svatý: ,Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje 

srdce, jako kdysi na místě vzpoury, jako v den pokušení na poušti; 
tam mě vaši otcové pokoušeli a chtěli důkazy, ačkoli čtyřicet roků 
viděli, co jsem konal. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl 
jsem: Jejich srdce pořád bloudí a nechtějí rozumět mým záměrům. 
A tak jsem ve svém hněvu přísahal: Nevejdou na místo, kde by si 
u mě mohli odpočinout.‘

Dejte pozor, bratři, aby nikdo z vás neměl srdce zlé a nevěřící, tak-
že by odpadl od živého Boha. Spíše se navzájem povzbuzujte den co 
den, pokud ještě trvá ono ,dnes‘, aby se nikdo z vás nezatvrdil sveden 
hříchem.

Vždyť máme společenství s Kristem, jen když si uchováme pevně 
až do konce svou počáteční důvěru.

Žl 95,6–7.8–9.10–11

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:  
„Nezatvrzujte svá srdce!“

Pojďme, padněme, klaňme se,  
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! 
Neboť on je náš Bůh  
a my jsme lid, který pase,  
stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,  
jako tehdy v Masse na poušti,  
kde mě dráždili vaši otcové,  
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení;  
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci,  
nepoznali mé cesty. 
Proto jsem přísahal ve svém hněvu:  
Nepřijdou na místo mého klidu!“
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cyklus 2

1. čtení: 1 Sam 4,1–11
Izraelité byli poraženi a Hospodinova archa byla ukořistěna.

Čtení z první knihy Samuelovy.

V těch dnech se shromáždili Filišťané, aby vedli válku proti Izraeli, 
a Izrael vytáhl do boje proti Filisťanům a utábořil se u Eben-Ezeru, 
kdežto Filišťané se utábořili v Afeku. Filišťané se seřadili proti Izra-
eli, rozpoutal se boj a Izrael Filišťanům podlehl; padlo jich v boji na 
poli kolem čtyř tisíc.

Když se lid vrátil do tábora, přední muži Izraele pravili: „Proč 
jen nás Hospodin dal dnes porazit od Filišťanů? Vezměme si ze Sila 
Hospodinovu archu, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z rukou na-
šich nepřátel!“

Lid tedy poslal do Sila, aby odtamtud byla přinesena archa Hos-
podina, který trůní na cherubech; s archou byli dva Eliovi synové, 
Chofni a Pinchas. Jakmile přišla Hospodinova archa do tábora, celý 
Izrael se dal do velikého křiku, až se země třásla.

Když Filišťané uslyšeli takový křik, řekli: „Co znamená tenhle ve-
liký křik v hebrejském táboře?“ Když Filišťané zvěděli, že do tábora 
přišla Hospodinova archa, polekali se a  pravili: „Jejich bůh přišel 
do tábora“ a volali „Běda nám! Běda nám! Kdo nás zachrání z ruky 
tohoto mocného boha? Neboť nic takového dosud nebylo! To je ten 
bůh, který bil Egypt všemi ranami na poušti. Filišťané! Vzchopte se 
a vzmužte se, nechcete-li se stát otroky Hebreů, jako oni byli otroky 
vašimi. Vzmužte se a bojujte!“

Filišťané se pak dali do boje a Izraelité byli poraženi, takže každý 
utekl do svého stanu. Porážka byla převeliká; z Izraele padlo třicet ti-
síc pěšáků; Hospodinova archa byla ukořistěna a oba Eliovi synové, 
Chofni a Pinchas, zahynuli.

Žl 44,10–11.14–15.24–25

Odp.: Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku!

Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil,  
netáhneš už, Bože, s našimi vojsky. 
Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci,  
nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí.

Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu,  
našemu okolí v potupu a posměch. 
Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem,  
pohané nad námi posměšně kývají hlavou.

Vzbuď se, proč spíš, Pane? 
Probuď se a neodháněj nás navždy! 
Proč skrýváš svou tvář,  
zapomínáš na naši bídu a útisk?

Zpěv před evangeliem: Mt 4,23
Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval 

mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

Evangelium: Mk 1,40–45
Hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.

Slova svatého evangelia podle Marka.

K  Ježíšovi přišel jeden malomocný a  na kolenou ho prosil: 
„Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, 
dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomo-
cenství odešlo a byl očištěn.
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Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu 
o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak 
nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“

On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, 
takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na 
opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.


