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sobota 27. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Jl 4,12–21
Mávněte srpem, neboť dozrála žeň.

Čtení z knihy proroka Joela.

Toto praví Hospodin:
Ať povstanou národy a vystoupí do údolí Josafat,  

tam zasednu, abych soudil všechny okolní národy. 
Mávněte srpem, neboť dozrála žeň,  
pojďte a šlapejte, lis je už plný,  
nádržky přetékají, neboť zloba národů je velká.

Nesmírná množství jsou v údolí Rozhodnutí,  
neboť blízko je Hospodinův den v údolí Rozhodnutí. 
Slunce a měsíc se zatměly  
a hvězdy ztratily svou zář. 
Hospodin zahřmí ze Siónu  
a z Jeruzaléma se ozve svým hlasem;  
zachvějí se nebesa i země. 
Hospodin je útočištěm svému lidu,  
záštitou synům Izraele. 
Tu poznáte, že já, Hospodin, jsem váš Bůh,  
sídlím na Siónu, na své svaté hoře;  
svatyní se stane Jeruzalém,  
cizáci jím už nepotáhnou.

Tehdy budou hory mokvat moštem,  
pahorky potečou mlékem,  
všemi potoky Judska poplynou vody,  
z Hospodinova domu vytryskne pramen,  
zavlaží údolí Šittim. 

Z Egypta bude poušť,  
z Edomska pustá step  
pro násilí na Judských synech,  
jejich nevinnou krev prolili v jejich zemi. 
Juda bude bydlet na věky,  
Jeruzalém po všechna pokolení. 
Jejich krev pomstím, bez trestu ji neponechám;  
Hospodin přebývá na Siónu.

Žl 97,1–2.5–6.11–12

Odp.: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,  
ať se radují, četné ostrovy! 
Mrak a temnota ho obklopují,  
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,  
před vladařem celé země. 
Nebesa hlásají jeho spravedlnost  
a všechny národy vidí jeho slávu.

Světlo vychází spravedlivému  
a lidem upřímného srdce radost. 
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu  
a oslavujte jeho svaté jméno!
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cyklus 2

1. čtení: Gal 3,22–29
Vy všichni jste Boží děti skrze víru.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Bratři!
Písmo prohlásilo, že všichni jsou hříšníci. Tak se tedy vírou v Ježí-

še Krista dostává zaslíbení těm, kdo věří.
Ale než přišla víra, byli jsme hlídáni Zákonem jako ve vězení, 

v očekávání víry, která se měla zjevit. Zákon byl naším vychovate-
lem pro Krista, abychom z víry došli ospravedlnění. Když však přišla 
víra, nejsme už pod vychovatelem.

Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, vy všichni, 
pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už 
není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni 
jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámo-
vo potomstvo a dědici podle zaslíbení.

Žl 105,2–3.4–5.6–7

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 
nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,  
vypravujte o všech jeho divech! 
Honoste se jeho svatým jménem,  
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,  
stále hledejte jeho tvář! 
Pamatujte na divy, které učinil,  
na jeho zázraky a rozsudky jeho úst!

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,  
synové Jakuba, jeho vyvoleného. 
Hospodin sám je náš Bůh,  
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Zpěv před evangeliem: Lk 11,28
Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. 

Aleluja.

Evangelium: Lk 11,27–28
Blahoslavený život, který tě nosil. 
Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zá-
stupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“

On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a za-
chovávají ho.“


