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středa 23. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Kol 3,1–11
Jste už mrtví s Kristem; umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Bratři!
Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, 

kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na 
to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý 
v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním uká-
žete ve slávě.

Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smil-
ství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a  chamtivost, která je 
modloslužbou; pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi. 
Tou cestou jste kráčeli kdysi také vy, když jste v tom žili. Ale teď i vy 
to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a oškli-
vé řeči ze svých úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe 
člověka starého s jeho počínáním, a oblečte člověka nového, který 
se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořite-
li. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, 
Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.

Žl 145,2–3.10–11.12–13ab

Odp.: Hospodin je dobrotivý ke všem.

Každý den tě budu velebit  
a chválit tvé jméno po všechny věky. 
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,  
jeho velikost je nevýstižná.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla  
a tvoji zbožní ať tě velebí! 
Ať vypravují o slávě tvého království,  
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci,  
o slávě tvé vznešené říše. 
Tvé království je království všech věků  
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 7,25–31
Jsi vázán k manželce? Nevyhledávej rozluku. 
Jsi svobodný? Nehledej si ženu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
O pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože 

jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit. Myslím 
tedy, že je to dobré pro nynější strasti – ano, je to pro člověka dobré, 
aby zůstal tak, jak je. Jsi vázán k manželce? Nevyhledávej rozluku. Jsi 
svobodný? Nehledej si ženu. Ale i když se oženíš, nehřešíš, a vdá-li 
se některé děvče, nehřeší. Takoví lidé však budou mít tělesná trápe-
ní, a toho bych vás chtěl ušetřit.

Ale říkám, bratři, toto: čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, 
ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo 
se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo 
zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho nevyužívali, ne-
boť tento viditelný svět pomíjí.

Žl 45,11–12.14–15.16–17

Odp.: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej.

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. 
zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! 
Sám král touží po tvé kráse:  
vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

V plné kráse vstupuje královská dcera,  
její šat je protkán zlatem. 
V barevném rouchu ji vedou ke králi,  
za ní ti přivádějí panny, její družky.

Provázeny radostným jásotem  
vstupují v královský palác. 
Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,  
ustanovím je za knížata po celé zemi.

Zpěv před evangeliem: Lk 6,23ab
Aleluja. Radujte se a  jásejte, praví Pán, máte totiž v nebi velkou 

odměnu. Aleluja.

Evangelium: Lk 6,20–26
Blahoslavení, vy chudí. Běda vám, boháči.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl:  
„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království.  
Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.  
Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí 
ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli 
Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou 
odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům!

Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. 
Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. 
Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat.

Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali 
jejich předkové k falešným prorokům!“


