
kulturaslova.cz

úterý 7. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Sir 2,1–13 (řec. 1–11)
Připrav se na pokušení.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Synu, přicházíš-li sloužit Pánu,  
připrav se na pokušení.

Kroť své srdce a vytrvej,  
nedej se strhnout v době protivenství. 
Přimkni se k němu a neodvracej se,  
abys byl povýšen, až přijde tvůj konec.

Přijmi vše, co tě potká,  
buď trpělivý, střídá-li se tvoje soužení. 
Vždyť zlato se tříbí v ohni  
a lidé milí Bohu v peci pokoření.

Věř Bohu, a on se tě ujme,  
jdi po přímé cestě a důvěřuj v něho.

Vy, kteří se bojíte Pána, čekejte na jeho slitování  
a neodbočujte, abyste nepadli.

Vy, kteří se bojíte Pána, důvěřujte v něho,  
vaše odměna se neztratí.

Vy, kteří se bojíte Pána, doufejte v dobro,  
věčnou radost a slitování.

Pohleďte na dávná pokolení a vizte:  
Kdo doufal v Pána – a byl zklamán? 
Kdo setrval v jeho bázni – a byl opuštěn? 
Kdo ho vzýval – a nebyl vyslyšen?

Vždyť Pán je milosrdný a dobrotivý,  
odpouští hříchy a zachraňuje v čas tísně.

Žl 37,3–4.18–19.27–28.39–40

Odp.: Hospodinu svěř svůj osud, on sám bude jednat.

Doufej v Hospodina a čiň dobro,  
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. 
Raduj se v Hospodinu  
a dá ti, po čem touží tvé srdce.

Hospodin pečuje o život bezúhonných,  
dědictví jejich přetrvá věky. 
Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí,  
nasytí se ve dnech hladu.

Chraň se zlého a čiň dobré,  
a přežiješ věky,  
neboť Hospodin miluje spravedlnost,  
neopouští svoje zbožné. 
Zločinci však zajdou,  
potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

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.



kulturaslova.cz

cyklus 2

1. čtení: Jak 4,1–10
Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.

Milovaní!
Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, 

které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávi-
díte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic 
nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosí-
te špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.

Vy duše nevěrné, nevíte, že spřátelit se s tímto světem znamená 
znepřátelit se s Bohem? Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se 
nepřítelem Božím. Myslíte, že nadarmo stojí v Písmu: Duch, který 
v  nás přebývá, má nás až k  žárlivosti rád? Tím větší je však také 
milost, kterou dává. Proto se praví: ,Bůh se staví proti pyšným, ale 
pokorným dává milost.‘

Proto se podřizujte Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. 
Přijďte blíže k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Umyjte své ruce, hříš-
níci, a očisťte své srdce, lidé obojetní! Uvědomte si svou ubohost, 
naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost ve 
smutek. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Žl 55,7–8.9–10a.10b–11a.23

Odp.: Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová.

Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub,  
odletěl bych a dopřál si klidu. 
Hle, daleko bych utekl,  
zůstal bych na poušti.

Rychle bych spěchal do útočiště  
před vichrem a bouří. 
Pane, zmať a rozděl jim jazyky.

Vždyť vidím násilí a svár v městě,  
ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách.

Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová,  
nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.

Zpěv před evangeliem: Gal 6,14
Aleluja. Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným 

než křížem našeho Pána, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. 
Aleluja.

Evangelium: Mk 9,30–37
Syn člověka bude vydán. 
Kdo chce být první, ať je ze všech poslední.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom 
někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka 
bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti 
vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.

Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem 
jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou roz-
mlouvali o tom, kdo z nich je největší.

Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být 
první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“

Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme 
jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, 
nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“


