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čtvrtek 31. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 14,7–12
Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Žádný z  nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť 

žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy 
žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.

Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pá-
nem nad mrtvými i nad živými.

Proč tedy svého bratra odsuzuješ? Nebo proč ty svým bratrem po-
hrdáš? Všichni přece budeme stát před Božím soudem.

Vždyť v Písmu se říká: ,Jako že jsem živ, praví Pán, přede mnou 
poklekne každé koleno, a každý jazyk bude velebit Boha.‘ A každý 
z nás tedy bude muset sám za sebe vydat Bohu účty.

Žl 27,1.4.13–14

Odp.: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

Hospodin je mé světlo a má spása,  
koho bych se bál? 
Hospodin je záštita mého života,  
před kým bych se třásl?

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:  
abych směl přebývat v Hospodinově domě  
po všechny dny svého života,  
abych požíval Hospodinovy něhy  
a patřil na jeho chrám.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina  
v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,  
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
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cyklus 2

1. čtení: Flp 3,3–8a
V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Bratři!
Správně obřezaní jsme my, protože sloužíme Bohu způsobem 

vnitřním, hledáme svou chloubu v Kristu Ježíši a nespoléháme se 
na ty vnější věci, ačkoli já bych se mohl spoléhat i na ně. Myslí-li 
někdo jiný, že se může spoléhat na ty věci vnější, já bych to mohl tím 
spíše: osmý den jsem byl obřezán, pocházím z izraelského národa, 
z Benjamínova kmene, jsem Hebrej a syn hebrejských rodičů, co se 
Zákona týká farizeus, co do horlivosti jsem byl pronásledovatel círk-
ve, a co do spravedlnosti, která spočívá v zachovávání Zákona, byl 
jsem bez úhony.

Ale v čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli 
Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání 
s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána.

Žl 105,2–3.4–5.6–7

Odp.: Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. 
nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,  
vypravujte o všech jeho divech! 
Honoste se jeho svatým jménem,  
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,  
stále hledejte jeho tvář! 
Pamatujte na divy, které učinil,  
na jeho zázraky a rozsudky jeho úst!

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,  
synové Jakuba, jeho vyvoleného. 
Hospodin sám je náš Bůh,  
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Zpěv před evangeliem: Mt 11,28
Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já 

vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

Evangelium: Lk 15,1–10
V nebi bude radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

K Ježíšovi přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeo-
vé a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“

Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí 
a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a ne-
půjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde?

A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, 
svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ,Radujte se se mnou, protože 
jsem našel svou ztracenou ovci.‘

Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříš-
níkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kte-
ří obrácení nepotřebují.

Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich 
ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji 
nenajde?

A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ,Radujte 
se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.‘

Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšní-
kem, který se obrátil.“


