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středa 31. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 13,8–10
Naplněním zákona je láska.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Nebuďte nikomu nic dlužni  – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo 

druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání ,nebudeš cizoložit, 
nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý‘, a je-li ještě něja-
ké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: ,Miluj svého bližního 
jako sám sebe.‘

Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.

Žl 112,1–2.4–5.9

Odp.: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. 
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.

Září v temnotách jako světlo řádným lidem,  
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. 
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,  
stará se o své věci podle práva.

Rozděluje, dává chudým,  
jeho štědrost potrvá navždy,  
jeho moc poroste v slávě.

cyklus 2

1. čtení: Flp 2,12–18
Pracujte na tom, abyste došli spásy;  
vždyť i to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Moji drazí, jako jste vždycky projevovali poslušnost, tak i teď pra-
cujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když 
jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, 
i  to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli 
líbit.

Dělejte všecko bez reptání a  váhání. Tak z  vás budou lidé bez-
úhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špat-
ného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve 
vesmíru. Držte se pevně slova života, abych se mohl chlubit v onen 
Kristův den, že jsem neběžel nadarmo ani že jsem se nadarmo ne-
namáhal.

A kdybych musel prolít v oběť i svou krev při posvátné službě naší 
víře, raduji se z toho a raduji se s vámi se všemi. Stejně se však raduj-
te i vy a dělte se o tu radost se mnou.

Žl 27,1.4.13–14

Odp.: Hospodin je mé světlo a má spása.

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,  
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abych požíval Hospodinovy něhy  
a patřil na jeho chrám.

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

Zpěv před evangeliem: 1 Petr 4,14
Aleluja. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze 

vám, neboť na vás spočívá Duch Boží. Aleluja.

Evangelium: Lk 14,25–33
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: 
„Když někdo přichází ke mně a  neklade svého otce, svou matku, 
ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, ne-
může být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem.

Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá 
náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil zá-
klady a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, 
a říkali by: ,Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.‘

Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby 
s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s de-
seti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? 
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě dale-
ko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne 
všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“


