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pátek 25. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Ag 1,15b–2,9
Za malou chvíli slávou naplním tento dům.

Čtení z knihy proroka Aggea.

Druhého roku vlády krále Dareia, dvacátého prvního dne sedmé-
ho měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea: „Mluv k jud-
skému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a  k  veleknězi 
Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu: ,Kdo zbývá ještě mezi 
vámi, jenž viděl tento dům v jeho prvotní slávě? A jak to vidíte nyní? 
Nezdá se vám jako nic ve vašich očích? Vzmuž se nyní, Zorobábe-
li – praví Hospodin – vzmuž se, veleknězi Jozue, synu Josadakův, 
vzmužte se, všichni lidé země – praví Hospodin zástupů. Slovo, kte-
ré jsem s vámi sjednal při vašem východu z Egypta, a můj duch zů-
stanou mezi vámi, nebojte se!‘“

Neboť tak praví Hospodin zástupů: „Ještě jednou, za malou chvíli, 
otřesu nebem i zemí, mořem i souší; otřesu všemi národy, přijdou 
sem skvosty všech národů, slávou naplním tento dům – praví Hos-
podin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato – praví Hospodin 
zástupů. Sláva tohoto druhého domu bude větší, než byla sláva prv-
ního – praví Hospodin zástupů. Na tomto místě dám pokoj – praví 
Hospodin zástupů.“

Žl 43,1.2.3.4

Odp.: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit,  
svého spasitele a svého Boha.

Bože, zjednej mi právo  
a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,  
zbav mě člověka lstivého a zločinného!

Bože, vždyť ty jsi má síla,  
proč jsi mě zahnal? 
Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?

Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou  
a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři,  
k Bohu, který mě naplňuje radostí. 
Oslavím tě citerou,  
Bože, můj Bože!
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cyklus 2

1. čtení: Kaz 3,1–11
Každá činnost pod sluncem má svůj čas.

Čtení z knihy Kazatel.

Všechno má svou dobu,  
každá činnost pod sluncem má svůj čas.  
Je čas k narození i čas k umírání,  
čas k sázení i čas ke sklízení zasetého. 
Je čas k zabíjení i čas k léčení,  
čas k boření i čas ke stavění. 
Je čas k pláči i čas k smíchu,  
čas k nářku i čas k tanci. 
Je čas k házení kamenů i čas k jejich sbírání,  
čas k objímání i čas k odříkání si objetí. 
Je čas k hledání i čas k ztrácení,  
čas k schovávání i čas k odhazování. 
Je čas k trhání i čas k sešívání,  
čas k mlčení i čas k mluvení. 
Je čas k milování i čas k nenávidění,  
čas k válce i čas k míru.

Jaký užitek ze své námahy má člověk, který pracuje? Uvažoval 
jsem o zaměstnání, které dal Bůh lidem, aby se jím zabývali.

Všechno činí vhodně ve svůj čas, i zvěst o věčnosti jim vložil do 
srdce, přece však nemohou proniknout dílo, které dělá Bůh od za-
čátku do konce.

Žl 144,1a+2abc.3–4

Odp.: Veleben buď Hospodin, má Skála.

Veleben buď Hospodin, má Skála,  
on je mé milosrdenství, mé útočiště,  
má pevnost a můj zachránce,  
můj štít a můj útulek.

Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš,  
co je smrtelník, že na něho myslíš? 
Člověk se podobá vánku,  
jeho dny stínu, který přechází.

Zpěv před evangeliem: Mk 10,45
Aleluja. Syn člověka přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné 

za všechny. Aleluja.

Evangelium: Lk 9,18–22
Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když se jednou Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, 
otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“

Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal 
jeden z dávných proroků.“

Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“
Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“
On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, 

že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od star-
ších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude 
vzkříšen.“


