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středa 11. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 2 Kor 9,6–11
Bůh miluje radostného dárce.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá po-

žehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak 
se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože 
Bůh miluje radostného dárce.

A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže 
pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste 
dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: ,Hojně rozdává chu-
dým, jeho štědrost potrvá navždy‘.

A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne 
a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. Ve všem 
budete obohaceni, takže budete moci konat dobro všem – a to zase 
působí, že se naším prostřednictvím vzdávají díky Bohu.

Žl 112,1–2.3–4.9

Odp.: Blaze muži, který se bojí Hospodina.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,  
který má velkou zálibu v jeho přikázáních. 
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,  
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě  
a jeho štědrost potrvá navždy. 
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,  
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Rozděluje, dává chudým,  
jeho štědrost potrvá navždy,  
jeho moc poroste v slávě.
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cyklus 2

1. čtení: 2 Král 2,1.6–14
Hle – ohnivý vůz a Eliáš vystoupil do nebe.

Čtení z druhé knihy Královské.

Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel Eliáš 
a Elizeus z Gilgalu. Když přišli do Jericha, řekl Eliáš Elizeovi: „Zů-
staň, prosím, zde, neboť Hospodin mě posílá k  Jordánu.“ Elizeus 
odpověděl: „Jako že je živ Hospodin a jako že jsi živ ty, neopustím 
tě!“ Šli tedy oba. Šlo také padesát z prorockých učedníků a stanuli 
daleko stranou, zatímco se ti dva zastavili u Jordánu.

Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím o vodu, takže se rozdě-
lila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když přešli, řekl Eliáš 
Elizeovi: „Žádej si, co bych ti měl udělat, dříve než budu od tebe 
vzat.“ Elizeus odpověděl: „Prosím, ať jsou na mně dvě třetiny tvého 
ducha!“ Eliáš řekl: „Těžkou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe 
vzat, stane se ti tak, neuvidíš-li, nestane se.“

Když tak spolu šli a mluvili, hle – ohnivý vůz s ohnivými koňmi 
oddělil je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebe. Elizeus to 
viděl a zvolal: „Otče můj, otče můj, který řídíš válečný vůz Izraele!“ 
Když už ho neviděl, chopil se svých šatů a roztrhl je na dva kusy. 
Zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, obrátil se a stanul na břehu 
Jordánu.

Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím o vodu a pravil: 
„Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?“ Když udeřil o vodu, ta se rozdělila 
na dvě strany a Elizeus přešel.

Žl 31,20.21.24

Odp.: Vzmužte se a buďte srdnatí,  
všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,  
uchovals ji těm, kdo se tě bojí,  
popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.

Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou  
před spiknutím lidí,  
ukrýváš je ve stanu  
před svárlivými řečmi.

Milujte Hospodina, všichni jeho svatí,  
Hospodin zachovává věrné,  
ale plnou měrou odplácí těm,  
kdo si počínají drze.
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Zpěv před evangeliem: Jan 14,23
Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, 

a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

Evangelium: Mt 6,1–6.16–18
Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, 

jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš al-
mužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách 
a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou od-
platu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co 
dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, kte-
rý vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k mod-
litbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím 
vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své 
komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, 
a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž 
dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. 
Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš 
ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, 
ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je 
skryté, ti odplatí.“


