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sobota 23. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Tim 1,15–17
Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: 
Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím 
na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím 
Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; 
já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, 
a tak dosáhnou věčného života.

Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď 
čest a sláva na věčné věky. Amen.

Žl 113,1–2.3–4.5a+6–7

Odp.: Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky! 
nebo: Aleluja.

Chvalte, Hospodinovi služebníci,  
chvalte jméno Hospodinovo! 
Buď velebeno Hospodinovo jméno  
nyní i navěky!

Od východu slunce až na jeho západ  
buď chváleno Hospodinovo jméno! 
Povznesen je Hospodin nade všechny národy,  
nad nebesa jeho sláva.

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,  
který shlíží dolů na nebe i na zem? 
Slabého zdvihá z prachu,  
ze smetiště povyšuje chudého.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 10,14–22
Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Moji milovaní, utíkejte před modloslužbou! Mluvím přece s ro-
zumnými lidmi. Uvažte sami, co říkám. Kalich požehnání, který 
žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme – není 
to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, 
i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě. 
Podívejte se na ty, kdo jsou původem Izraelité. Když jedí z obětova-
ných pokrmů, neprohlašují tím, že patří k tomuto náboženství?

Co tím chci říci? Že snad maso obětované modle něco je? Nebo že 
modla něco je? Ne, ale říkám toto: Když pohané přinášejí nějakou 
oběť, obětují to zlým duchům, a ne Bohu. A já nechci, abyste se přá-
telili se zlými duchy. Nemůžete přece pít z kalicha Páně i z kalicha 
zlých duchů. Nemůžete jíst u stolu Páně i u stolu zlých duchů. Či 
chceme ke hněvu popouzet Pána? Copak jsme silnější než on?

Žl 116,12–13.17–18

Odp.: Přinesu ti oběť díků, Hospodine. 
nebo: Aleluja.

Čím se odplatím Hospodinu  
za všechno, co mi prokázal? 
Vezmu kalich spásy  
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine,  
a budu vzývat tvé jméno. 
Splním své sliby Hospodinu  
před veškerým jeho lidem.

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: Lk 6,43–49
Proč mě oslovujete ,Pane, Pane‘, když neděláte, co říkám?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný 

strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním 
ovoci. Z  trní nesbírají fíky ani z  bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý 
člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého 
vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.

Proč mě oslovujete ,Pane, Pane‘, když neděláte, co říkám? Ukážu 
vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší 
a podle nich jedná.

Je jako člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a položil zá-
klady na skálu. Když přišla povodeň a  příval narazil na ten dům, 
nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn.

Kdo je však slyšel, a podle nich nejednal, podobá se člověku, který 
vystavěl dům na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned 
se zřítil – a zkáza toho domu byla úplná.“


