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pondělí 1. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 1,1–6
Bůh promluvil k nám skrze svého Syna.

Začátek listu Židům.

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim před-
kům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze 
svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.

On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty, 
on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od 
hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti a stal se o to 
vznešenějším než andělé, oč je převyšuje svou důstojností, které se 
mu trvale dostalo.

Vždyť komu z andělů kdy Bůh řekl: ,Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes 
zplodil?‘ A dále: ,Já mu budu otcem a on mi bude synem.‘ A až bude 
opět uvádět svého Prvorozeného na svět, řekne: ,Ať se mu klanějí 
všichni Boží andělé!‘

Žl 97,1+2b.6+7c.9

Odp.: Klaňte se mu, všichni jeho andělé.

Hospodin kraluje, ať zajásá země,  
ať se radují četné ostrovy! 
Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Nebesa hlásají jeho spravedlnost  
a všechny národy vidí jeho slávu,  
všichni bohové se mu koří.

Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,  
svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

cyklus 2

1. čtení: 1 Sam 1,1–8
Anně působila její sokyně mnoho trpkostí,  
že Hospodin učinil její lůno neplodným.

Začátek první knihy Samuelovy.

Byl jeden muž z Ramataimu, Sufovec z efraimských hor, jménem 
Elkana, syn Jerochama, syna Elihuova, syna Tochuova, syna Sufo-
va, Efraimita. Měl dvě ženy: jednu jménem Anna a druhou jménem 
Pennina. Pennina měla děti, Anna však děti neměla.

Ten muž chodíval každoročně ze svého města vzhůru do Silo po-
klonit se Hospodinu zástupů a obětovat mu; Hospodinovými kněží-
mi tam byli dva synové Eliovi, Chofni a Pinchas.

Jednoho dne Elkana obětoval. Obvykle dával své ženě Peninně 
a všem jejím synům a dcerám jejich díly, Anně však mohl dávat jen 
jeden díl; ale Annu miloval, i  když její lůno učinil Hospodin ne-
plodným. Její sokyně však jí působila mnoho trpkostí; urážela ji, že 
Hospodin učinil její lůno neplodným.

Tak se dálo rok co rok; kdykoli chodívali vzhůru do Hospodinova 
domu, takhle ji roztrpčovala. Tentokrát se Anna dala do pláče a ne-
jedla. Tu jí řekl její muž Elkana: „Anno, proč pláčeš? A proč nejíš? 
A proč se trápíš ve svém srdci? Nemám pro tebe větší cenu než deset 
synů?“

Žl 116,12–13.14+17.18–19

Odp.: Přinesu ti oběť díků, Hospodine. 
nebo: Aleluja.

Čím se odplatím Hospodinu  
za všechno, co mi prokázal? 
Vezmu kalich spásy  
a budu vzývat jméno Hospodinovo.
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Splním své sliby Hospodinu  
před veškerým jeho lidem. 
Přinesu ti oběť díků, Hospodine,  
a budu vzývat tvé jméno.

Splním své sliby Hospodinu  
před veškerým jeho lidem  
v nádvořích domu Hospodinova,  
uprostřed tebe, Jeruzaléme!

Zpěv před evangeliem: Mk 1,15
Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte 

evangeliu. Aleluja.

Evangelium: Mk 1,14–20
Obraťte se a věřte evangeliu.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam 
Boží evangelium: „Naplnil se čas a  přiblížilo se Boží království. 
Obraťte se a věřte evangeliu!“

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a  jeho bratra 
Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za 
mnou, a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali 
ho.

Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho 
bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali 
svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.


