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sobota 6. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 11,1–7
Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem.

Čtení z listu Židům.

Bratři!
Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které 

nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly.
Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co 

vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo.
Vírou obětoval Ábel Bohu lepší oběť než Kain, a pro ni se mu do-

stalo svědectví, že je spravedlivý; sám Bůh to potvrdil při jeho obět-
ních darech. I když pro ni umřel, stále ještě mluví.

Pro svou víru Henoch neumřel, ale byl přenesen; zmizel, protože 
ho Bůh přenesl. Ještě předtím totiž, než byl přenesen, dostalo se mu 
osvědčení, že se zalíbil Bohu. Bez víry se však Bohu nelze líbit: kdo 
chce přijít k němu, musí uvěřit, že Bůh je a odměňuje ty, kdo ho 
hledají.

Protože Noe věřil, když mu byly shůry oznámeny věci, které se 
měly stát teprve v budoucnosti, v Boží bázni připravil koráb na zá-
chranu své rodiny. Tím pronesl nad světem rozsudek a stal se dědi-
cem spravedlnosti, která pramení z víry.

Žl 145,2–3.4–5.10–11

Odp.: Budu velebit tvé jméno, Bože, po všechny věky.

Každý den tě budu velebit  
a chválit tvé jméno po všechny věky. 

Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,  
jeho velikost je nevýstižná.

Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy  
a oznamuje tvoji moc. 
Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,  
rozmlouvají o tvých divech.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla  
a tvoji zbožní ať tě velebí! 
Ať vypravují o slávě tvého království,  
ať mluví o tvé síle.
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cyklus 2

1. čtení: Jak 3,1–10
Žádný člověk nestačí zkrotit jazyk.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.

Moji bratři, nechtějte být všichni učiteli. Víte přece, že my budeme 
souzeni přísněji. Vždyť každý z nás často chybuje.

Jestliže někdo nechybuje v řeči, to už je člověk dokonalý, schopný 
držet na uzdě sebe celého. Když dáme koňům do huby uzdu, aby nás 
poslouchali, tím ovládneme i celé jejich tělo. A podívejte se na lodi: 
jsou tak velké a bývají hnány prudkými větry, a přece se nechají řídit 
maličkým kormidlem tam, kam kormidelník chce.

Tak i  jazyk je sice malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. 
Hleďte, jak malý oheň, a jak velký les zapálí! I jazyk je oheň, dove-
de způsobit kdejakou špatnost. Právě jazyk mezi našimi údy může 
poskvrnit celého člověka, zapaluje celý náš život, protože sám je za-
palován peklem.

Všechny druhy šelem, ptáků, plazů a mořských zvířat mohou být 
a jsou kroceny lidmi, avšak žádný člověk nestačí zkrotit jazyk. Je to 
zlo, které nedá pokoje, plné smrtonosného jedu. Jím velebíme Pána 
a Otce, a jím zlořečíme lidem, stvořeným k obrazu Božímu. Z jed-
něch a týchž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Moji bratři, tak to 
být nemá!

Žl 12,2–3.4–5.7–8

Odp.: Ty nás, Hospodine, ochráníš.

Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá,  
mezi lidmi se vytrácí věrnost. 
Klamou se navzájem falešnými slovy,  
hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem.

Nechť Hospodin zničí každý úlisný ret,  
jazyk, který chlubivě mluví,  
ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku,  
rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“

Hospodinovy výroky jsou upřímná slova,  
ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené. 
Ty nás, Hospodine, ochráníš  
a zachováš navždy před tímto pokolením.

Zpěv před evangeliem: srov. Mk 9,6
Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný 

Syn, toho poslouchejte! Aleluja.

Evangelium: Mk 9,2–13
Byl před nimi proměněn.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, 
aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – 
žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš 
s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.

Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. 
Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášo-
vi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni.

Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj 
milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou 
u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše.

Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali 
o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova 
se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.
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A zeptali se ho: „Proč tedy tvrdí učitelé Zákona, že napřed musí 
přijít Eliáš?“

Odpověděl jim: „Eliáš má sice napřed přijít a  všechno obnovit. 
Ale jak to, že o Synu člověka je psáno, že musí mnoho trpět a být 
v opovržení? Říkám vám však, že už Eliáš přišel, ale udělali s ním, 
co chtěli, jak je to o něm psáno.“


