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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

1. čtení: Mal 3,19–20a
Vzejde vám slunce spravedlnosti.

Čtení z knihy proroka Malachiáše.

Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni 
zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, 
je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani 
větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které 
má na svých křídlech uzdravení.

Žl 98,5–6.7–8.9

Odp.: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

Hrejte Hospodinu na citeru,  
na citeru a s doprovodem zpěvu,  
za hlaholu trub a rohů,  
jásejte před králem Hospodinem!

Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje,  
svět i všichni, kdo jej obývají. 
Řeky, tleskejte rukama,  
hory, spolu zajásejte!

Před Hospodinem, že přišel,  
že přišel, aby spravoval zemi,  
aby spravoval svět ve spravedlnosti  
a národy podle práva.

2. čtení: 2 Sol 3,7–12
Kdo nechce pracovat, ať nejí.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Bratři!
Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, neza-

háleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve 
dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z nás nebyli na obtíž. 
Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sebe samy za 
vzor, který byste mohli napodobovat.

Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo 
nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě 
a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim 
nic není.

Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána 
Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vy-
dělají.

Zpěv před evangeliem: Lk 21,28
Aleluja. Vzpřimte se a  zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše 

vykoupení. Aleluja.

Evangelium: Lk 21,5–19
Vytrvalostí zachráníte svou duši.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pa-
mětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z  toho, co 
vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“

Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, 
že to už nastává?“



kulturaslova.cz

Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé 
totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ,Já jsem to!‘ a ,Ten čas 
je tady!‘ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, 
neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“

Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti 
království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, 
hrozné úkazy a velká znamení na nebi.

Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, 
vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před 
krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví.

Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. 
Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat 
ani odporovat žádní vaši protivníci.

Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných 
a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech ne-
náviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte 
svou duši.“


