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čtvrtek 21. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Sol 3,7–13
Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Při všech trampotách a  při všem soužení nám přinesly útěchu 
zprávy o vás, bratři, a o vaší víře. Hned jsme zase okřáli, když jste 
pevní ve víře.

Jak bychom mohli za vás Bohu dosti poděkovat za všechnu radost, 
kterou se kvůli vám radujeme před naším Bohem! Ve dne v noci se 
vroucně modlíme, abychom se mohli s vámi shledat a doplnit, co se 
ještě vaší víře nedostává.

Sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš Kristus kéž nám upraví cestu 
k  vám! A  ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a  více lásku jednoho 
k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše 
srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až 
přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen.

Žl 90,3–4.12–13.14+17ab

Odp.: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

Rozkazem vracíš člověka v prach  
a pravíš: „Vraťte se smrtelníci!“ 
Neboť tisíc let je v tvých očích  
jako včerejší den, který minul,  
a jako noční hlídka.

Nauč nás počítat naše dny,  
ať dojdeme k moudrosti srdce. 

Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? 
Slituj se nad svými služebníky!

Nasyť nás brzy svou slitovností,  
ať jásáme a radujeme se po celý život! 
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,  
dej zdar práci našich rukou!
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 1,1–9
V něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Pavel, z  Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a  bratr 
Sosthenes členům církevní obce v  Korintě, kteří byli posvěceni 
v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli 
vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám 
a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám 
byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali 
bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svě-
dectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu 
v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš 
Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže 
budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je 
Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem 
Ježíšem Kristem, naším Pánem!

Žl 145,2–3.4–5.6–7

Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

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.

Vypravují o moci tvých hrozivých skutků,  
hovoří o tvé nesmírnosti. 
Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti,  
jásají nad tvou spravedlností.

Zpěv před evangeliem: Mt 24,42a.44
Aleluja. Bděte a  buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde 

v hodinu, kdy se nenadějete. Aleluja.

Evangelium: Mt 24,42–51
Buďte připraveni!

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte to-

hle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě 
by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy 
buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nena-
dějete.

Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil 
nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníko-
vi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím 
vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

Je-li však služebník špatný a myslí si: ,Můj pán tak hned nepřijde‘ 
a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde 
pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; 
ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč 
a skřípění zubů.“


