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úterý 29. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 5,12.15b.17–19.20b–21
Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala vládnout smrt,  
tím spíše v síle nového života budou kralovat ti, kdo v hojnosti dostávají milost.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích 

smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale 
ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a mi-
lostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.

Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jedno-
ho člověka vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kra-
lovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají 
milost a dar ospravedlnění.

Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouze-
ní celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přine-
sl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé 
množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase po-
slušností jednoho se celé množství stane spravedlivými.

Kde se však rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřej-
ší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že půso-
bil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala 
ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, na-
šeho Pána.

Žl 40,7–8a.8b–9.10.17

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,  
zato jsi mi otevřel uši. 
Celopaly a smírné oběti nežádáš,  
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno:  
Rád splním tvou vůli, můj Bože,  
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,  
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nechť jásají a v tobě se radují  
všichni, kteří tě hledají,  
ti, kteří touží po tvé pomoci,  
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“



kulturaslova.cz

cyklus 2

1. čtení: Ef 2,12–22
On je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři!
Kdysi jste žili bez Krista, nepatřili jste k izraelskému národnímu 

společenství, neměli jste účast v úmluvách, které s sebou nesly za-
slíbení, byli jste bez naděje, a žili jste bez Boha na světě. Nyní však, 
protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdá-
lení, stali jste se blízkými Kristovou krví.

Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno 
a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu 
nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. 
Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člově-
ka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jed-
nom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství.

A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i  těm, 
kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i  vy přístup k  Otci 
v jednom Duchu.

Proto už nejste cizinci a  přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních 
křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou 
apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je 
nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám 
v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

Žl 85,9ab+10.11–12.13–14

Odp.: Hospodin mluví svému lidu o pokoji.

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:  
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. 

Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,  
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají,  
políbí se spravedlnost a pokoj. 
Věrnost vypučí ze země,  
spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro  
a naše země vydá plody. 
Spravedlnost ho bude předcházet  
a spása mu půjde v patách.

Zpěv před evangeliem: Lk 21,36
Aleluja. Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před 

Synem člověka. Aleluja.

Evangelium: Lk 12,35–38
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali 

lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned 
otevřeli, když přijde a zatluče.

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak 
bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit 
od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci 
nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.“


