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středa 21. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Sol 2,9–13
Ve dne v noci jsme pracovali, když jsme vám hlásali evangelium.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Jistě si ještě vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající námahu: ve 
dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, 
když jsme vám hlásali Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak 
jsme se k  vám věřícím chovali náležitě, spravedlivě a  bezúhonně. 
Vždyť víte, jak jsme každého z vás jako otec vlastní děti povzbuzo-
vali, pobízeli a zapřísahali, abyste vedli život hodný Boha, který vás 
povolal do svého království a do své slávy.

A proto i my bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás 
uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho nějako slovo lidské, ale jako 
slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na 
vás i jeho účinky.

Žl 139,7–8.9–10.11–12ab

Odp.: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš.

Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,  
kam až utéci před tvou tváří? 
I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,  
i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!

I kdybych si připjal křídla jitřenky  
a spočinul na nejzazším moři,  
i tam mě povede tvá ruka  
a uchopí mě tvá pravice.

I kdybych řekl: „Aspoň temnota mě skryje  
a noc mě obklopí místo světla,“  
ani tma ti nebude tmavá,  
noc jako den se rozjasní.
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cyklus 2

1. čtení: 2 Sol 3,6–10.16–18
Kdo nechce pracovat, ať nejí.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Bratři, přikazujeme vám jménem Pána Ježíše Krista: straňte se 
každého bratra, který žije nespořádaně, a ne podle zásad, které jste 
od nás přijali. Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli 
u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. 
Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás ne-
byli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám 
sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, 
když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, 
ať nejí.“

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a každým způso-
bem. Pán buď s vámi se všemi.

Já, Pavel, jsem napsal pozdrav vlastní rukou. Tak označuji každý 
svůj list, tak píšu.

Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi se všemi!

Žl 128,1–2.4–5

Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,  
kdo kráčí po jeho cestách. 
Budeš jisti z výtěžku svých rukou,  
bude ti blaze a dobře.

Hle, tak bývá požehnán muž,  
který se bojí Hospodina. 
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,  
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.

Zpěv před evangeliem: 1 Jan 2,5a
Aleluja. Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu 

přivedena k dokonalosti. Aleluja.

Evangelium: Mt 23,27–32
Jste potomci těch, kdo proroky vraždili.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl:
„Běda vám, učitelé Zákona a  farizeové, pokrytci! Podobáte se 

obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti 
z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spra-
vedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost.

Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky 
prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ,Kdybychom 
my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi prolé-
váním krve proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci 
těch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!“


