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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)

1. čtení: Mdr 2,12a.17–20
Odsuďme ho k hanebné smrti.

Čtení z knihy Moudrosti.

Bezbožníci řekli:
„Číhejme na spravedlivého, 

podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, 
zkusme, jak to s ním skončí.

Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme 
a vysvobodí ho z ruky protivníků. 
Zkoušejme ho soužením a trápením, 
abychom poznali jeho mírnost 
a přesvědčili se o jeho trpělivosti. 
Odsuďme ho k hanebné smrti, 
zda najde ochranu, jak říká.“

Žl 54,3–4.5.6+8

Odp.: Pán mě udržuje naživu.

Bože, zachraň mě pro své jméno, 
svou mocí mi zjednej právo! 
Bože, slyš moji modlitbu, 
popřej sluchu slovům mých úst!

Neboť povstali proti mně zpupní lidé, 
násilníci mi ukládali o život, 
na Boha nebrali ohled.

Hle, Bůh mi pomáhá, 
Pán mě udržuje naživu. 

Budu s radostí přinášet oběti, 
chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

2. čtení: Jak 3,16–4,3
Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.

Milovaní!
Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špat-

nost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shoví-
vavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná 
ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, 
jehož plodem je spravedlnost.

Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, 
které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávi-
díte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic 
nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosí-
te špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.

Zpěv před evangeliem: 2 Sol 2,14
Aleluja. Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy 

našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

Evangelium: Mk 9,30–37
Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem všech.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on 
nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal 
jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři 
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dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho 
zeptat.

Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem 
jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou roz-
mlouvali o tom, kdo z nich je největší.

Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být 
první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“

Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme 
jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, 
nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“


