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středa 30. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 8,26–30
Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, 

oč se máme vlastně modlit. A  tu sám Duch se za nás přimlouvá 
vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch 
žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k  dobrému, 
těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni.

Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve 
shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. 
A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedl-
nil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

Žl 13,4–5.6

Odp.: Důvěřuji v tvé slitování, Hospodine!

Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože! 
Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti,  
aby neřekl můj nepřítel: „Zdolal jsem ho!“ 
Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.

Já však důvěřuji v tvé slitování,  
pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce,  
zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.

cyklus 2

1. čtení: Ef 6,1–9
Neposlouchejte jenom naoko, abyste se lidem líbili, ale jako služebníci Kristovi.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože 
tak to má být. ,Cti svého otce i matku‘ – to je první přikázání, při 
kterém se slibuje odměna: ,aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na 
zemi‘. A vy, otcové, nedrážděte svoje děti ke hněvu, ale vychovávejte 
je v kázni a napomínejte je z pověření Páně.

Otroci, poslouchejte svého pozemského pána s  uctivou bázní 
a  upřímně, jako kdyby to byl sám Kristus. Neposlouchejte jenom 
naoko, abyste se lidem líbili, ale jako služebníci Kristovi, kteří z celé 
duše konají vůli Boží. Služte ochotně jako Pánu, a  ne lidem. Víte 
přece, že každý dostane odměnu od Pána za to dobré, co vykonal, ať 
je to otrok, nebo svobodný.

A vy, páni, jednejte s nimi také tak a nevyhrožujte jim tresty. Buď-
te si vědomi, že oni i vy máte stejného Pána na nebi, a ten nestraní 
nikomu.
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Žl 145,10–11.12–13ab.13cd–14

Odp.: Věrný je Hospodin ve všech svých slibech.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla  
a tvojí zbožní ať tě velebí! 
Ať vypravují o slávě tvého království,  
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci,  
o slávě tvé vznešené říše. 
Tvé království je království všech věků  
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech  
a svatý ve všech svých činech. 
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,  
a pozvedá všechny sklíčené.

Zpěv před evangeliem: srov. 2 Sol 2,14
Aleluja. Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom dosáhli 

slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

Evangelium: Lk 13,22–30
Přijdou od východu a od západu a zaujmou místo v Božím království.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a po-
kračoval v cestě do Jeruzaléma.

Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“
Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám 

vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.

Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku 
a začnete tlouci na dveře a volat: ,Pane, otevři nám!‘, odpoví vám: 
,Neznám vás, odkud jste.‘

Tu začnete říkat: ,Vždyť jsme s  tebou jedli a pili a učil jsi u nás 
na ulicích!‘ Ale on vám odpoví: ,Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, 
všichni jste páchali nepravosti!‘

Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Ja-
kub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni 
ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a za-
ujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří 
budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“


