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sobota 31. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 16,3–9.16.22–27
Pozdravujte se navzájem svatým políbením.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Pozdravujte Prisku a Akvilu, kteří se mnou pracovali pro křesťan-

skou víru a nasadili pro mě vlastní život; jsem jim zavázán k vděč-
nosti nejen já, ale i všecky církevní obce pohanokřesťanů. Posílám 
pozdrav i věřícím, kteří se shromažďují v jejich domě.

Pozdravujte mého drahého Epaineta; on je první z  Asie, který 
přijal víru v Krista. Pozdravujte Marii, která se pro nás hodně na-
pracovala. Pozdravujte mé krajany Andronika a Junia; byli se mnou 
společně ve vězení, jsou velmi váženi mezi apoštoly a stali se křes-
ťany ještě přede mnou. Pozdravujte Ampliáta, mám ho v Pánu rád. 
Pozdravujte Urbana, našeho spolupracovníka v  křesťanské víře, 
a mého milovaného Stachyna.

Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všech-
ny Kristovy církevní obce.

Připojuji křesťanské pozdravení já, Tercius, který tento list píšu. 
Pozdravuje vás Gájus, hostitel můj i celé církevní obce. Pozdravuje 
vás městský důchodní Erastos a bratr Kvartus.

Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho 
hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajem-
ství, které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpo-
věďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, 
aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, 
buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.

Žl 145,2–3.4–5.10–11

Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Každý den tě budu velebit, můj Bože,  
a chválit tvé jméno po všechny věky. 
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,  
jeho velikost je nevýstižná.

Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy  
a oznamuje tvoji moc. 
Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,  
rozmlouvají o tvých divech.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla  
a tvoji zbožní ať tě velebí! 
Ať vypravují o slávě tvého království,  
ať mluví o tvé síle.
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cyklus 2

1. čtení: Flp 4,10–19
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Bratři!
Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že jste zase jednou mohli rozvi-

nout starost o mě. Mysleli jste na to ovšem vždycky, scházela vám 
jen příležitost. Ne že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se 
naučil být spokojen s tím, co právě mám.

Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se 
důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostat-
kem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste 
mi pomohli v mém tíživém postavení.

Sami dobře víte, Filipané, že na začátku práce pro evangelium, 
když jsem odcházel z Makedonie, žádná církevní obec si se mnou 
nevyrovnávala vzájemně příjmy a vydání. Jen vy jste to dělali. Také 
do Soluně jste mi vícekrát poslali pomoc, když jsem potřeboval. Ne 
že bych vyhledával dary, ale hledám hodně kladných položek ve pro-
spěch vašeho účtu. Dostal jsem všecko, co potřebuji, ano ještě více, 
než potřebuji. Mám teď všeho dost, když jsem dostal od Epafrodita 
vaši zásilku. Je to jako libá vůně, oběť Bohu příjemná a milá.

A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Kris-
ta Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.

Žl 112,1–2.5–6.8a+9

Odp.: Blaze muži, který se bojí Hospodina. 
nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,  
který má velkou zálibu v jeho přikázáních. 
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,  
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,  
stará se o své věci podle práva. 
Neboť navěky nezakolísá,  
ve věčné paměti bude spravedlivý.

Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,  
rozděluje, dává chudým,  
jeho štědrost potrvá navždy,  
jeho moc poroste v slávě.

Zpěv před evangeliem: 2 Kor 8,9
Aleluja. Ježíš Kristus se stal chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy 

zbohatli z jeho chudoby. Aleluja.

Evangelium: Lk 16,9–15
Jestliže jste nebyli věrní v nespravedlivém mamonu,  
kdo vám svěří pravé bohatství?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho 

nebude – byli přijati do příbytků věčných.
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Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v malič-
kosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli 
věrní v  nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? 
Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?

Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho 
bude zanedbávat a  druhého milovat, nebo se bude prvního držet 
a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

To všechno slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se 
mu. Řekl jim: „Vy ze sebe děláte před lidmi spravedlivé, ale Bůh zná 
vaše srdce. Neboť co je u lidí vznešené, před Bohem je ohavnost.“


