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pondělí po 6. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 16,11–15
Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Vypluli jsme z  Troady a  jeli jsme rovnou na ostrov Samotráké, 
druhý den do Neapole v Makedonii a odtamtud pak do Filip. Je to 
přední město v té makedonské oblasti a římská osada.

V tom městě jsme se zdrželi několik dní. V sobotu jsme vyšli za 
bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se 
a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly.

Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lýdie. Byla to ob-
chodnice s nachovými látkami z města Thyatir, ctitelka Boha. Pán 
jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když 
přijala křest ona i její rodina, prosila: „Jestliže mě považujete za vě-
řící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.“ A přinutila nás k tomu.

Žl 149,1–2.3–4.5–6a+9b

Odp.: Hospodin miluje svůj národ. 
nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých. 
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,  
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,  
ať mu hrají na buben a citeru,  
neboť Hospodin miluje svůj národ  
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,  
ať se veselí na svých ložích. 
Boží chválu ať mají v hrdlech. 
Všem jeho svatým bude to ke cti.

Zpěv před evangeliem: Jan 15,26b.27a
Aleluja. Duch pravdy vydá o  mně svědectví, praví Pán; vy také 

vydávejte svědectví. Aleluja.

Evangelium: Jan 15,26–16,4a
Duch pravdy vydá o mně svědectví.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, 

který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte 
svědectví, protože jste se mnou od začátku.

To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, 
ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že 
tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. 
Ale toto jsem vám pověděl, abyste si – až jednou ta chvíle přijde – 
vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl.“


