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pondělí 5. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Gn 1,1–19
Bůh řekl, a stalo se tak.

Začátek první knihy Mojžíšovy.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázd-

ná, temnota byla nad propastnou hlubinou a Boží dech vanul nad 
vodami.

Tu Bůh řekl: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je 
dobré, a oddělil světlo od temnoty. Bůh nazval světlo dnem a tem-
notu nocí. Nastal večer, nastalo jitro – den první.

Potom Bůh řekl: „Ať je obloha uprostřed vod, ať odděluje jedny 
vody od druhých!“ A stalo se tak. Bůh udělal oblohu, která oddělila 
vody pod oblohou od vod nad oblohou. Oblohu nazval Bůh nebem. 
Nastal večer, nastalo jitro – den druhý.

Potom Bůh řekl: „Ať se shromáždí vody, které jsou pod nebem, na 
jedno místo a ukáže se souš!“ A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí 
a shromážděné vody nazval mořem. Bůh viděl, že je to dobré.

Bůh řekl: „Ať vydá země zeleň, semenotvorné rostliny a  ovoc-
né stromy, které plodí na zemi ovoce nejrůznějšího druhu, s jádry 
uvnitř!“ A stalo se tak. Tu země vydala zeleň, semenotvorné rostliny 
nejrůznějších druhů a stromy nesoucí ovoce s jádry uvnitř, nejrůz-
nějšího druhu. A Bůh viděl, že je to dobré. Nastal večer, nastalo jit-
ro – den třetí.

Potom Bůh řekl: „Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělo-
valy den od noci a byly jako znamení, ať označují údobí, dny a roky. 
Ať jsou svítilnami na nebeské obloze a osvětlují zemi!“ A stalo se tak. 
Bůh udělal dvě velké svítilny: svítilnu větší, aby vládla dni, a svítilnu 
menší, aby vládla noci, a hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou oblohu, 
aby svítily na zem, vládly dni a noci a oddělovaly světlo od temnoty. 
Bůh viděl, že je to dobré. Nastal večer, nastalo jitro – den čtvrtý.

Žl 104,1–2a.5–6.10+12.24+35c

Odp.: Ať se Hospodin těší ze svého díla!

Veleb, duše má, Hospodina! 
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! 
Velebností a vznešeností ses oděl,  
světlem se halíš jako pláštěm.

Zemi jsi založil na jejích základech,  
nezakolísá na věčné věky. 
Oceánem jsi ji přikryl jako šatem,  
nad horami stanuly vody.

Pramenům dáváš stékat v potoky,  
které plynou mezi horami. 
Podél nich hnízdí nebeské ptactvo,  
ve větvích švitoří svou píseň.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! 
Všechno jsi moudře učinil,  
země je plná tvého tvorstva. 
Veleb, duše má, Hospodina!



kulturaslova.cz

cyklus 2

1. čtení: 1 Král 8,1–7.9–13
Přinesli archu Hospodinovy smlouvy do velesvatyně  
a oblak naplnil Hospodinův dům.

Čtení z první knihy Královské.

Šalomoun svolal k  sobě přední muže izraelské, náčelníky kme-
nů, knížata rodů izraelských synů do Jeruzaléma, aby přinesli archu 
Hospodinovy smlouvy z Davidova města, ze Siónu. Shromáždili se 
tedy ke králi Šalomounovi všichni izraelští muži ve svátek v měsíci 
Etanim, to je v sedmém měsíci. Když přišli všichni izraelští přední 
muži, kněží vzali archu a přinesli Hospodinovu archu, stánek schůz-
ky a všechno posvátné náčiní, které bylo ve stánku. Přenášeli je kně-
ží a levité.

Král Šalomoun a všechno shromáždění Izraele, které se u něho 
sešlo před archou, obětovalo s ním brav a skot, který se pro množ-
ství nedal spočítat ani odhadnout. Kněží přinesli archu Hospodino-
vy smlouvy na její místo dovnitř chrámu, do velesvatyně pod křídla 
cherubů, neboť cherubové rozprostírali křídla nad místem archy. 
A tak cherubové zakrývali svrchu archu i její tyče. V arše nebylo nic, 
jen dvě kamenné desky, které tam vložil Mojžíš na Chorebu, desky 
smlouvy, sjednané Hospodinem s izraelskými syny při jejich výcho-
du z egyptské země.

Jakmile kněží opustili svatyni, naplnil Hospodinův dům oblak, 
takže kněží nemohli kvůli oblaku konat službu, poněvadž Hospodi-
nova velebnost naplnila Hospodinův dům.

Tehdy pravil Šalomoun: „Hospodin se rozhodl, že bude přebývat 
v temném oblaku; proto jsem ti vystavěl dům jako příbytek, místo, 
kde bys bydlel navěky.“

Žl 132,6–7.8–10

Odp.: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku!

Hle, slyšeli jsme o arše v Efratě,  
nalezli jsme ji na polích Jaaru. 
Vejděme do Hospodinova příbytku,  
klaňme se u podnože jeho nohou.

Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku,  
ty i tvá vznešená archa! 
Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost  
a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají! 
Pro Davida, svého služebníka, 
neodmítej tvář svého pomazaného!

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

mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

Evangelium: Mk 6,53–56
Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš a jeho učedníci se přepravili na druhý břeh a přistáli u Ge-
nezaretu.

Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli celou tu kra-
jinu a začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde slyšeli, že 
je. A všude, kam přišel do některé vsi nebo města nebo dvorce, klad-
li nemocné na volné prostranství a prosili ho, aby se směli dotknout 
aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.


