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pátek 30. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 9,1–5
Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvěd-

čuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustá-
lou bolest nosím v srdci.

Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro 
své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, 
byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal 
jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou pra-
otci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází 
i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

Žl 147,12–13.14–15.19–20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,  
chval svého Boha, Sióne,  
že zpevnil závory tvých bran,  
požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj  
a sytí tě jadrnou pšenicí. 
Sesílá svůj rozkaz na zemi,  
rychle běží jeho slovo.

Oznámil své slovo Jakubovi,  
své zákony a přikázání Izraeli. 
Tak nejednal se žádným národem:  
nesdělil jim svá přikázání.
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cyklus 2

1. čtení: Flp 1,1–11
Ten, který ve vás toto dobré dílo začal,  
přivede ho ke konci až ke dni Krista Ježíše.

Začátek listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Pavel a Timotej, služebníci Krista Ježíše, všem věřícím křesťanům 
spolu s představenými a jáhny ve Filipech. Milost vám a pokoj od 
Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a  vždy ve všech 
svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prv-
ního dne až do této chvíle mi pomáháte v  rozšiřování evangelia. 
Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, při-
vede ho ke konci ke dni Krista Ježíše.

Je to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím 
v srdci, protože vy máte účast v milosti mi svěřené, ať už ve vězení, 
anebo když hájím a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, 
jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše.

A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i po-
znání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen 
zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dob-
rých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále 
a slávě.

Žl 111,1–2.3–4.5–6

Odp.: Veliká jsou Hospodinova díla. 
nebo: Aleluja.

Oslavím Hospodina celým srdcem  
ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. 
Veliká jsou Hospodinova díla,  
ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Velebnost a vznešenost je jeho dílo  
a jeho spravedlnost zůstává navěky. 
Památku ustanovil na své divy,  
Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,  
neustále bude pamatovat na svou smlouvu. 
Své mocné činy ukázal svému lidu,  
když jim dal majetek pohanů.

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.

Evangelium: Lk 14,1–6
Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy,  
nevytáhne ho hned v den sobotní?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, 
aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. A hle – nějaký vodnatelný 
člověk se octl před ním.

Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a farizeům otázku: „Je 
dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. Dotkl se 
ho tedy, uzdravil ho a propustil.

Jim pak řekl: „Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, 
nevytáhne ho hned v den sobotní?“ Na to mu nedovedli odpovědět.


