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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

1. čtení: Am 8,4–7
Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“.

Čtení z knihy proroka Amosa.

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném,  
utlačujete chudáky země a říkáte:  
„Kdypak už bude po slavnosti novoluní,  
abychom mohli prodávat obilí?  
A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky,  
zmenšovat míru, zvyšovat cenu,  
užívat podvodných vah,  
nuzáka kupovat za stříbro  
a chudáka opánky?  
I nejhorší obilí prodáme.“

Hospodin přísahal při Jakubově chloubě:  
„Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!“

Žl 113,1–2.4–6.7–8

Odp.: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. 
nebo: Aleluja.

Chvalte, Hospodinovi služebníci,  
chvalte jméno Hospodinovo! 
Buď velebeno Hospodinovo jméno  
nyní i navěky!

Povznesen je Hospodin nade všechny národy,  
nad nebesa jeho sláva. 
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,  
který trůní na výsosti  
a shlíží dolů na nebe i na zem?

Slabého zdvihá z prachu,  
ze smetiště povyšuje chudého,  
aby ho posadil vedle knížat,  
vedle knížat svého lidu.

2. čtení: 1 Tim 2,1–8
Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se všichni lidé zachránili.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby proseb-
né, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají 
moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbož-
nosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. 
On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

Je totiž jenom jediný Bůh a  jenom jediný prostředník mezi Bo-
hem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné 
za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za 
hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele 
víry a pravdy mezi pohany.

Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat 
čisté ruce bez hněvu a sváru.

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

zbohatli z jeho chudoby. Aleluja.
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Evangelium: Lk 16,1–13
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Byl jeden bohatý člověk a  ten měl správce, kterého obvinili, že 

prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ,Co to o tobě 
slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemů-
žeš.‘

Správce si řekl: ,Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcov-
ství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě 
lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.‘

Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prv-
ního: ,Kolik jsi mému pánovi dlužen?‘ Odpověděl: ,Sto věder oleje.‘ 
Řekl mu: ,Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.‘ Pak 
se zeptal druhého: ,Kolik ty jsi dlužen?‘ Odpověděl: ,Sto korců pše-
nice.‘ Řekl mu: ,Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.‘ Pán pochválil 
nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou 
totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla.

A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, 
abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných.

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.“


