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pátek 24. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Tim 6,2c–12
Ale ty, Boži muži, usiluj o spravedlnost!

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Milovaný!
Tak vyučuj a povzbuzuj, jak jsem ti já přikázal. Učí-li někdo ji-

nak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení shodného 
se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný šťou-
ral a hádá se o slovíčka. Z toho pak povstává jen nevraživost, sváry, 
urážky, zlomyslné podezřívání a ustavičné třenice mezi lidmi zkaže-
nými, kteří ztratili smysl pro pravdu a domnívají se, že zbožnost je 
pramenem zisku.

Zbožnost je skutečně pramenem zisku pro toho, kdo je se vším 
spokojen; nic jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho také 
nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme 
s tím spokojeni. Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do poku-
šení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, 
které vrhají lidi do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska 
k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve 
víře a připravilo si mnoho bolestí.

Ale ty, Boží muži, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, 
víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věč-
ného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha 
svědky slavnostní vyznání.

Žl 49,6–7.8–10.17–18.19–20

Odp.: Blahoslavení chudí v duchu,  
neboť jejich je nebeské království.

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,  
když mě svírá zloba nepřátel,  
kteří spoléhají na svůj majetek  
a chlubí se přemírou bohatství?

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,  
není s to zaplatit Bohu své výkupné. 
Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit,  
aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

Neboj se, jestliže někdo zbohatne  
a vzroste majetek jeho domu. 
Až zemře, nic si s sebou nevezme,  
nesestoupí s ním jeho jmění.

I kdyby si za svého života liboval:  
„Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil“,  
přece se připojí ke svým předkům,  
kteří navěky neuzří světla.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 15,12–20
Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat 

někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Není-li však žádné vzkříše-
ní mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je 
naše kázání, marná je vaše víra. Pak ovšem my vypadáme jako lživí 
svědci o  Bohu: je-li totiž pravda, že mrtví vůbec nevstávají, proti 
Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil, ale on ho nevzkřísil. Jestliže 
tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše 
víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztrace-
ni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto 
životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.

Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.

Žl 17,1.6–7.8+15

Odp.: Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, Hospodine!

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,  
všimni si mého nářku,  
popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,  
popřej mi sluchu, slyš mé slovo! 
Ukaž mi svou zvláštní milost  
ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny,  
kdo se utíkají k tvé pravici.

Opatruj mě jako zřítelnici oka,  
do stínu tvých perutí mě ukryj,  
ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,  
až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

Zpěv před evangeliem: srov. Mt 11,25
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího 

království odhalil maličkým. Aleluja.

Evangelium: Lk 8,1–3
Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlá-
sal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct apoš-
tolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: 
Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, 
manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které 
se o ně staraly ze svého majetku.


