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úterý 24. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Tim 3,1–13
Představený musí být bezúhonný;  
totéž, platí o jáhnech, ti ať uchovávají tajemné pravdy víry v čistém svědomí.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Správně se říká: „Kdo usiluje o to, aby se stal církevním představe-
ným, snaží se o vznešený úřad.“ Takový představený musí být bez-
úhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, ušlechtilý, pohostin-
ný, způsobilý učit, ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý nebo 
hrabivý. Musí umět dobře spravovat svůj dům a  přidržovat svoje 
děti k poslušnosti, aby žily naprosto čestně. Jestliže někdo nedove-
de spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o Boží obec? 
Dále to nesmí být člověk teprve nedávno obrácený, aby mu to snad 
nestouplo do hlavy a  nepropadl stejnému odsouzení jako ďábel. 
Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev. 
Jinak padne za oběť špatným řečem a chytne se do ďáblovy pasti.

Totéž platí o jáhnech: mají to být lidé důstojní, ne obojetní v řeči, 
ne oddaní vínu, ne lační špinavého zisku, kteří uchovávají tajem-
né pravdy víry v čistém svědomí. I oni musí být napřed zkoumá-
ni, a  teprve potom mohou vykonávat službu, když se ukáže jejich 
bezúhonnost. Právě tak ženy se musí chovat počestně, nesmějí být 
pomlouvačně, ale střídmé a  ve všem spolehlivé. Jáhnové mají být 
jenom jednou ženatí, mají umět držet v pořádku svoje děti a vůbec 
vlastní domácnost. Ti totiž, kdo se osvědčí jako jáhni, získají si váže-
né postavení a radostnou jistotu ve víře v Krista Ježíše.

Žl 101,1–2ab.2cd–3ab.5.6

Odp.: Chci kráčet v nevinnosti srdce.

O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat,  
tobě, Hospodine, chci zahrát. 
Chci se ubírat cestou bezúhonnou,  
kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v nevinnosti srdce  
ve svém domě. 
Nepostavím si před oči  
nic hanebného.

Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá,  
toho zahubím. 
Pyšného očima a nadutého srdcem,  
toho nesnesu.

Svým zrakem budu hledat věrné v zemi,  
aby přebývali se mnou. 
Kdo kráčí životem bezúhonně,  
ten mi bude sloužit.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 12,12–14.27–31a
Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy 

těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je 
tomu také u  Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním 
Duchem v  jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo 
svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. Ani tělo se 
přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha.

Vy jste Kristovo tělo a  každý z  vás jeho úd. Bůh ustanovil, aby 
v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále 
mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit 
rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni pro-
roky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají 
všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči 
v neznámém jazyku pronesené vykládat? Usilujte však o dary lepší.

Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

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.

Zpěv před evangeliem: Lk 7,16
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. 

Aleluja.

Evangelium: Lk 7,11–17
Mládenče, pravím ti, vstaň!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním 
jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě 
vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z měs-
ta ji doprovázel velký zástup.

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil 
k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili.

Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal mlu-
vit. Ježíš ho vrátil jeho matce.

Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a  říkali: „Veliký prorok 
povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“ Tato zpráva o něm se 
roznesla po celém Judsku i po celém okolí.


