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pondělí 2. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 5,1–10
Ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti.

Čtení z listu Židům.

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho zá-
ležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám 
je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudící-
mi. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní 
lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být 
povolán od Boha jako Árón.

Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji 
ten, který mu řekl: ,Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘, jak říká 
i na jiném místě: ,Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.‘

V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým volá-
ním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti 
vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn 
Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své 
dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. 
Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.

Žl 110,1.2.3.4

Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,  
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:  
Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:  
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.

Hospodin přísahal a nebude toho litovat:  
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!
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cyklus 2

1. čtení: 1 Sam 15,16–23
Poslušnost je lepší než oběti. Hospodin tě zavrhl, abys nebyl králem.

Čtení z první knihy Samuelovy.

Samuel řekl Saulovi: „Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této 
noci.“ Odpověděl: „Mluv.“ Samuel tedy promluvil: „Ačkoli jsi malý 
ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě poma-
zal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: 
Jdi, vydej k posvátnému zničení hříšné Amalečany a bojuj proti nim 
až do jejich vyhlazení. Proč jsi tedy neuposlechl Hospodinova hla-
su? Vrhl ses na kořist a učinil jsi, co je v Hospodinových očích zlé.“

Saul řekl Samuelovi: „Ale ano, poslechl jsem přece Hospodinův 
hlas a  šel jsem na výpravu, na kterou mě Hospodin poslal: přive-
dl jsem Agaga, krále Amalečanů, Amalečany jsem však vydal k po-
svátnému zničení. Lid pak vzal z kořisti brav a skot jako prvotiny 
posvátné řeže, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu v Galgale.“

Samuel odpověděl: „Copak má Hospodin stejnou zálibu v celo-
palech a obětech jako v poslušnosti k jeho hlasu? Poslušnost je lepší 
než oběti a ochota k ní je víc než tuk beranů. Opravdu, vzpurnost je 
jako hřích hadačství a vzdor je jako zločin modloslužby. Protože jsi 
zavrhl Hospodinovo slovo, on tě zavrhl, abys nebyl králem.“

Žl 50,8–9.16bc–17.21+23

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Nekárám tě pro tvé oběti,  
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. 
Nemusím brát býka z tvého chléva  
ani kozly z tvých ohrad.

Proč odříkáváš má přikázání  
a bereš do úst mou smlouvu  
ty, který nenávidíš kázeň  
a má slova házíš za sebe?

Takto jsi jednal, a já mám mlčet? 
Myslil jsi, že jsem jako ty? 
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí! 
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,  
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

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: Mk 2,18–22
Ženich je s nimi.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Janovi učedníci a farizeové se právě postili. Lidé přišli k Ježíšovi 
s otázkou: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji 
učedníci se nepostí?“

Ježíš jim odpověděl: „Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je 
ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. 
Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom, v ten den, se 
budou postit.

Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se 
ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne a díra se jen ještě zvětší. 
A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy 
roztrhne a přijde nazmar víno i měchy. Mladé víno do nových mě-
chů!“


