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pátek 22. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Kol 1,15–20
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha,  
dříve zrozený, než celé tvorstvo. 
V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi,  
svět viditelný i neviditelný:  
ať jsou to andělé při trůnu,  
ať jsou to panstva,  
ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. 
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. 
Kristus je dříve než všechno ostatní  
a všechno trvá v něm.

A on je hlava těla, to je církve:  
on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. 
Tak má ve všem prvenství. 
Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti,  
a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo  
jak na nebi, tak na zemi  
tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.

Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Vstupte před Hospodina s jásotem!

Plesejte Hospodinu, všechny země,  
služte Hospodinu s radostí,  
vstupte před něho s jásotem!

Uznejte, že Hospodin je Bůh:  
on nás učinil, a my mu náležíme,  
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Vstupte do jeho bran s díkem,  
do jeho nádvoří s chvalozpěvem,  
slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Neboť Hospodin je dobrý,  
jeho milosrdenství je věčné,  
po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 4,1–5
Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Bo-

žích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem 
od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo záleží, 
abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského sou-
du. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic ne-
vyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu.

Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na 
světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude 
zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od 
Boha chválu.

Žl 37,3–4.5–6.27–28.39–40

Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.

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.

Hospodinu svěř svůj osud,  
v něho důvěřuj, on sám bude jednat. 
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,  
tvému právu jak polednímu jasu.

Chraň se zlého a čiň dobré,  
a přežiješ věky,  

neboť Hospodin miluje spravedlnost,  
neopouští svoje zbožné. 
Zločinci však zajdou,  
potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

Ale 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.

Zpěv před evangeliem: Jan 8,12
Aleluja. Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude 

mít světlo života. Aleluja.

Evangelium: Lk 5,33–39
Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Farizeové a učitelé Zákona řekli Ježíšovi: „Janovi učedníci se často 
postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí.“

Ježíš jim odpověděl: „Můžete nutit hosty na svatbě, aby se posti-
li, dokud je ženich mezi nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha 
vezmou, a v těch dnech se potom budou postit.“

Pověděl jim také toto přirovnání: „Nikdo neustřihne na záplatu 
kus z nových šatů a nevsadí na staré šaty, jinak rozstřihne nové šaty 
a na staré se záplata z nových nehodí.

A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno 
měchy roztrhne, vyteče a  měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno 
se musí nalévat do nových měchů. A žádný, kdo pije staré, nechce 
nové. Řekne totiž: To staré je lepší.“


