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středa 7. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Sir 4,12–22 (řec. 11–19)
Pán miluje ty, kdo milují moudrost.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Moudrost vychovává své syny  
a ujímá se těch, kdo ji hledají. 
Kdo ji miluje, miluje život,  
jsou plni radosti, kdo ji vyhledávají hned zrána.

Kdo ji uchopí, zjednává si slávu  
a Pán ho žehná, kamkoli vejde. 
Kdo jí slouží, budou Svatému sloužit,  
Pán miluje ty, kdo ji milují. 
Kdo ji poslouchá, bude spravedlivě soudit,  
kdo na ni dbá, bude bydlet v bezpečí.

Kdo jí důvěřuje, ten ji zdědí,  
v majetek ji dostanou jeho potomci. 
Aniž se dá poznat, bude s ním kráčet,  
vyzkouší ho zprvu pokušením,  
přivede na něho strach a bázeň,  
vyzkoumá ho svou kázní,  
prověří ho svými nařízeními,  
dokud mu nebude důvěřovat.

Pak se k němu vrátí rovnou cestou, dá mu radost  
a odhalí mu svá tajemství. 
Zbloudí-li však člověk, opustí ho  
a vydá do vlastní zkázy.

Žl 119,165.168.171.172.174.175

Odp.: Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, Hospodine.

Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon,  
nic zlého je nemůže potkat.

Střežím tvá nařízení a přikázání,  
neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

Ať oplývají rty mé chvalozpěvem,  
žes mě naučil svým příkazům.

Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok,  
neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.

Toužím po tvé spáse, Hospodine,  
a tvůj zákon je mým potěšením.

Kéž jsem živ, abych tě chválil,  
a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!
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cyklus 2

1. čtení: Jak 4,13–17
Co je váš život? Máte mluvit takto: Dá-li Pán Bůh.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.

Milovaní!
Jakpak můžete říkat: „Dnes nebo zítra půjdem do toho nebo ono-

ho města, zdržíme se tam rok, budem obchodovat a  vydělávat“  – 
vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako 
pára, kterou je chvilku vidět, a potom zmizí.

Spíše máte mluvit takto: „Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme 
to nebo ono.“ Ale vy se jen chlubíte a chvástáte. Všechno takové vy-
chloubání je špatné. Kdo tedy ví, jak má správně jednat, ale nejedná 
tak, dopouští se hříchu.

Žl 49,2–3.6–7.8–10.11

Odp.: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Slyšte to, všechny národy,  
poslouchejte, všichni obyvatelé světa,  
prostí i vznešení,  
bohatý stejně jako chudý!

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,  
když mě svírá zloba nepřátel,  
kteří spoléhají na svůj majetek  
a chlubí se přemírou svého bohatství?

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,  
není s to zaplatit Bohu své výkupné. 
Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit,  
aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

Neboť uvidí, že umírají moudří,  
že stejně hyne pošetilec i hlupák  
a zanechávají své bohatství jiným.

Zpěv před evangeliem: Jan 14,6
Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází 

k Otci než skrze mne. Aleluja.

Evangelium: Mk 9,38–40
Kdo není proti nám, je s námi.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy 
v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“

Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém 
vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není 
proti nám, je s námi.“


