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pondělí 29. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 4,20–25
V Písmu je to řečeno i kvůli nám, i nám to bude uznáno, když věříme v Boha.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čer-

pal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že Bůh 
má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto ,mu to bylo uzná-
no za spravedlnost‘.

Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, že ,mu to bylo uznáno‘, 
nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který 
vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro 
naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.

Lk 1,69–70.71–72.73–75

Odp.: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,  
neboť navštívil svůj lid.

Vzbudil nám mocného spasitele  
z rodu svého služebníka Davida,  
jak slíbil od pradávna  
ústy svých svatých proroků.

Zachránil nás od nepřátel,  
z rukou všech, kdo nás nenávidí. 
Slitoval se nad našimi otci,  
rozpomenul se na svou svatou smlouvu.

Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,  
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu  
a vysvobozeni z rukou nepřátel  
zbožně a spravedlivě sloužili  
po všechny dny svého života.
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cyklus 2

1. čtení: Ef 2,1–10
Přivedl nás k životu zároveň s Kristem a vykázal nám s ním místo v nebi.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři!
Byli jste mrtví pro své poklesky a  hříchy, v  nichž jste kdysi žili 

podle světského smýšlení, pod vlivem ducha, který vládne a  svou 
moc vykonává v ovzduší, a teď působí v lidech, kteří se Bohu vzpíra-
jí. K nim jsme kdysi náleželi i my všichni, protože jsme žili tak, jak si 
to žádalo tělo. Dělali jsme, co se tělu zachtělo a co mu napadlo. A tak 
jsme už svou přirozeností propadli Božímu hněvu jako ostatní.

Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, 
a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň 
s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil 
zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je 
zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím 
čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to 
pro Krista Ježíše.

Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to 
dar Boží! Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit.

Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. 
Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém ži-
votě.

Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Bůh nás učinil, a my mu náležíme.

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: Mt 5,3
Aleluja. Blahoslavení chudí v  duchu, neboť jejich je nebeské 

království. Aleluja.

Evangelium: Lk 12,13–21
Čí bude to, co jsi nashromáždil?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, 
aby se rozdělil se mnou o dědictví!“

Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem 
nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před 
každou chamtivostí. Neboť i  když má někdo nadbytek, jeho život 
není zajištěn tím, co má.“

Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na 
poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ,Co mám udělat? 
Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,‘ řekl si, 
,strhnu své stodoly, vystavím větší a  tam složím všechno své obilí 
i své zásoby.
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Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, 
pij, vesele hoduj!‘

Bůh však mu řekl: ,Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat 
svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘

Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před 
Bohem.“


