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středa 5. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Gn 2,4b–9.15–17
Hospodin Bůh vzal člověka a usadil ho v zahradě Edenu.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Když Hospodin Bůh udělal zemi a nebe, ještě nebylo na zemi ani 
polní křoví, ani ještě nevyrostla žádná luční tráva, protože Hospo-
din Bůh ještě neseslal déšť na zem a nebyl člověk, který by obdělával 
půdu, čerpal ze země vodu pro závlahu a občerstvoval tak celý po-
vrch půdy.

Tehdy uhnětl Hospodin Bůh člověka z prachu hlíny a vdechl do 
jeho nozder dech života, a tak se stal člověk živou bytostí.

Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu v Edenu na východě a usa-
dil tam člověka, kterého uhnětl. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst 
rozmanitým stromům, líbezným na pohled, jejichž ovoce je chutné 
k jídlu, i stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra 
a zla.

Hospodin Bůh vzal tedy člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby 
ji obdělával a chránil; Hospodin Bůh dal člověku příkaz: „Ze všech 
stromů v zahradě smíš jíst, ale ze stromu poznání dobra a zla jíst 
nesmíš, neboť když bys z něho jedl, musíš zemřít!“

Žl 104,1–2a.27–28.29bc–30

Odp.: Veleb, duše má, Hospodina!

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

Všichni čekají od tebe,  
že jim dáš obživu v pravý čas. 
Ty jim dáváš, a oni sbírají,  
otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

Hynou, když vezmeš jim život,  
a vracejí se do svého prachu. 
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,  
a obnovuješ tvář země.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Král 10,1–10
Královna ze Sáby poznala všechnu Šalomounovu moudrost.

Čtení z první knihy Královské.

Když slyšela královna ze Sáby, co se mluví o Šalomounovi, přišla, 
aby ho zkoušela vybranými otázkami. Přibyla do Jeruzaléma s vel-
mi početnou družinou, velbloudi byli obtíženi vonnými látkami, 
množstvím zlata a drahých kamenů. Přišla k Šalomounovi a mluvila 
s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun jí odpověděl na všechny 
její otázky; nic nebylo před králem skryto, co by jí nemohl vysvětlit.

Když královna ze Sáby poznala všechnu Šalomounovu moud-
rost, palác, který si vystavěl, jak se jedlo u jeho stolu, příbytky jeho 
hodnostářů, chování těch, kdo ho obsluhovali, a jejich roucha, jeho 
číšníky, celopaly, které obětoval v Hospodinově domě – zůstala bez 
dechu a řekla králi:

„Skutečně bylo pravda, co jsem ve své zemi slyšela o  tobě a  tvé 
moudrosti. Nechtěla jsem věřit tomu, co se říkalo, dokud jsem ne-
přišla a neviděla na vlastní oči, a hle – ani polovina mi nebyla ozná-
mena. Předčíš moudrostí a štěstím zvěst, kterou jsem slyšela.

Šťastné tvé ženy, šťastní tvoji zdejší služebníci, kteří stále stojí před 
tebou a  poslouchají tvou moudrost! Veleben buď Hospodin, tvůj 
Bůh, který si v  tobě zalíbil a posadil tě na trůn Izraele! Hospodin 
miluje Izraele navěky, a proto tě ustanovil králem, abys konal právo 
a spravedlnost.“

Potom dala králi sto dvacet hřiven zlata, velké množství vonných 
látek a  drahého kamení. Nikdy se již nepřineslo takové množství 
vonných látek jako to, které dala králi Šalomounovi královna ze Sáby.

Žl 37,5–6.30–31.39–40

Odp.: Ústa spravedlivého mluví moudře.

Hospodinu svěř svůj osud,  
v něho důvěřuj, on sám bude jednat. 
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,  
tvému právu jak polednímu jasu.

Ústa spravedlivého mluví moudře,  
jeho jazyk hovoří, co je správné. 
Boží zákon mu ovládá srdce,  
proto nevrávorají jeho kroky.

Spravedlivým přichází spása od Hospodina,  
v dobách tísně je jim útočištěm. 
Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,  
bezbožníků je zbavuje a chrání je,  
protože se k němu utíkají.

Zpěv před evangeliem: srov. Jan 17,17b.a
Aleluja. Tvé slovo, Pane, je pravda; posvěť nás pravdou. Aleluja.

Evangelium: Mk 7,14–23
Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a po-
chopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale 
co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.“

Když pak odešel od zástupu a vstoupil do domu, ptali se ho jeho 
učedníci na ten výrok. Řekl jim: „I vy jste tak nechápaví? Nerozu-
míte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí? 
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Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do 
stoky.“ Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy.

Dále řekl: „Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, 
ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, 
cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, 
nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“


