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čtvrtek 28. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 3,21–30a
Člověk je ospravedlňován skrze víru, bez skutků předepsaných Zákonem.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost ne-

závisle na Zákonu. Svědčí o  tom už Zákon a Proroci. Je to ospra-
vedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, 
kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se 
jim Boží slávy. Z  jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdar-
ma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou 
spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která pů-
sobí skrze víru. Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které 
byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou spásnou sprave-
dlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo 
má víru v Ježíše.

Kde je tedy nějaké právo k  vychloubání? Je vyloučeno. Kterým 
zákonem? Snad zákonem skutků? Ne, ale zákonem víry. Jsme to-
tiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků 
předepsaných Zákonem Mojžíšovým. Nebo je Bůh jenom pro židy? 
Není také pro pohany? Jistě i pro pohany. Vždyť je přece jenom je-
den Bůh.

Žl 130,1–2.3–4.5–6a

Odp.: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,  
Pane, vyslyš můj hlas! 
Tvůj sluch ať je nakloněn  
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,  
Pane, kdo obstojí? 
Ale u tebe je odpuštění,  
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina,  
duše má doufá v jeho slovo,  
má duše čeká na Pána.
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cyklus 2

1. čtení: Ef 1,1–10
V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.

Začátek listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, křesťanům v Efesu a věří-
cím v Kristu Ježíši: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od 
Pána Ježíše Krista.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,  
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary,  
protože jsme spojeni s Kristem. 
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa,  
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;  
ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil,  
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. 
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti,  
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení skrze jeho krev,  
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,  
kterou nám tak bohatě projevil  
s veškerou moudrostí a prozíravostí;  
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,  
jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,  
až se naplní čas pro dílo spásy:  
že sjednotí v Kristu vše,  
co je na nebi i na zemi.

Žl 98,1.2–3ab.3cd–4.5–6

Odp.: Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
neboť učinil podivuhodné věci. 
Vítězství je dílem jeho pravice,  
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,  
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. 
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost  
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely  
spásu našeho Boha. 
Jásejte Hospodinu, všechny země,  
radujte se, plesejte a hrejte!

Hrejte Hospodinu na citeru,  
na citeru a s doprovodem zpěvu,  
za hlaholu trub a rohů,  
jásejte před králem Hospodinem!

Zpěv před evangeliem: Jan 14,6
Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází 

k Otci než skrze mne. Aleluja.
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Evangelium: Lk 11,47–54
Na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků,  
od krve Ábelovy až po krev Zachariáše.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Pán řekl znalcům Zákona:
„Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabí-

jeli. Tím tedy sami dosvědčujete a  schvalujete činy svých předků, 
neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte náhrobky.

Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. 
Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto po-
kolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení 
světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi 
oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne pomsta.

Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste 
k němu nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“

Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a  farizeové začali na 
něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj čí-
hali, aby ho mohli chytit za slovo.


