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úterý 23. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Kol 2,6–15
Bůh vás zase oživil zároveň s ním; odpustil nám všecky hříchy.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Bratři!
Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení 

s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, 
jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat.

Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil tak zvanou filosofií  – 
je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, které se opírají 
o prvopočátky světa, ne o Krista.

Vždyť v něm přebývá celá plnost božství tělesně, i vy jste v něm 
dosáhli plnosti. On je hlavou všech andělských knížat a mocností. 
V něm jste byli obřezáni, ovšem ne obřízkou provedenou lidskýma 
rukama, ale obřízkou Kristovou, která spočívá v  úplném svlečení 
hmotného těla: křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, 
a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, 
který ho vzkřísil z mrtvých.

I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo ne-
obřezáno, zase oživil zároveň s  ním. Odpustil nám všecky hříchy, 
zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro 
ho zničil tím, že ho přibil na kříž. Knížata a mocnosti pekla odzbro-
jil, veřejně je vystavil potupě a křížem nad nimi triumfoval.

Žl 145,1–2.8–9.10–11

Odp.: Hospodin je dobrotivý ve všem.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,  
budu velebit tvé jméno po všechny věky. 
Každý den tě budu velebit  
a chválit tvé jméno po všechny věky.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,  
shovívavý a plný lásky. 
Dobrotivý je Hospodin ke všem  
a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla  
a tvoji zbožní ať tě velebí! 
Ať vypravují o slávě tvého království,  
ať mluví o tvé síle.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 6,1–11
Bratr se soudí s bratrem, a to ještě před nevěřícími.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Když má někdo z  vás s  druhým spor, nestyděl by se dovolávat 

práva u pohanů, místo u křesťanů? Což nevíte, že křesťané budou 
soudit svět? A  jestliže soud nad světem je ve vašich rukou, nejste 
hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spí-
še všední věci! Máte-li běžné spory, ustanovte za rozhodčí ty, kteří 
v církevní obci nic neznamenají.

Styďte se, že k vám musím takto mluvit. Copak není mezi vámi 
žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? Místo 
toho se však bratr soudí s bratrem, a to ještě před nevěřícími! Vů-
bec už to je u vás zlořád, že mezi sebou vedete soudy. Proč raději 
nesnášíte bezpráví? Proč raději netrpíte škodu? Ale místo toho sami 
působíte bezpráví a škodu, a to bratřím!

Nebo nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím krá-
lovství? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani 
zhýralci, ani lidé zvrácení, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani 
utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast. A takoví 
bývali někteří z vás. Ale dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli 
jste ospravedlněni pro jméno Pána Ježíše Krista a skrze Ducha na-
šeho Boha.

Žl 149,1–2.3–4.5–6a+9b

Odp.: Hospodin miluje svůj národ. 
nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých. 
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,  
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,  
ať mu hrají na buben a na citeru,  
neboť Hospodin miluje svůj národ  
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,  
ať se veselí na svých ložích. 
Boží chválu ať mají v hrdlech. 
Všem jeho svatým bude to ke cti.

Zpěv před evangeliem: Jan 15,16
Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek, a váš užitek 

aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

Evangelium: Lk 6,12–19
Celou noc strávil v modlitbě. 
Vyvolil dvanáct učedníků a nazval je apoštoly.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě 
s Bohem.

Když se rozednilo, zavolal k  sobě své učedníky a  vyvolil z  nich 
dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, 
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jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matou-
še, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu 
Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem.

Ježíš sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup 
jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma 
i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdra-
veni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí 
duchové.

Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho 
vycházela síla a uzdravovala všechny.


