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9. srpna
svátek SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE,  

panny a mučednice, patronky Evropy

1. čtení: Oz 2,16b.17b.21–22
Zasnoubím se s tebou navěky.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.

Toto praví Hospodin: 
„Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu,  
zavedu ji na poušť,  
a budu mluvit k jejímu srdci. 
Bude poslušná jak ve dnech své mladosti,  
jako když vycházela z egyptské země. 
Zasnoubím se s tebou navěky,  
zasnoubím se s tebou spravedlností a právem,  
milosrdenstvím a slitováním. 
Zasnoubím se s tebou věrností,  
a tak poznáš Hospodina.“

Žl 45,11–12.14–15.16–17

Odp.: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,  
zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! 
Sám král touží po tvé kráse: 
vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

V plné kráse vstupuje královská dcera,  
její šat je protkán zlatem. 
V barevném rouchu ji vedou ke králi,  
za ní ti přivádějí panny, její družky.

Provázeny radostným jásotem  
vstupují v královský palác. 
Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,  
ustanovíš je za knížata po celé zemi.

Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. Přistup, nevěsto Kristova, a  přijmi korunu, kterou ti 

od věků připravil Pán. Aleluja.

Evangelium: Mt 25,1–13
Ženich je tady! Jděte mu naproti!

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy 

a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíra-
vých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s  sebou olej, prozíravé 
si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho 
nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

Uprostřed noci se strhl křik: ,Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ Tu 
všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy.

Pošetilé prosily prozíravé: ,Dejte nám trochu oleje, lampy nám 
dohasínají.‘

Ale prozíravé odpověděly: ,Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, 
ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.‘

Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly 
s ním na svatbu a dveře se zavřely.

Později přišly i ostatní panny a volaly: ,Pane, pane, otevři nám!‘ 
On však odpověděl: ,Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.‘

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“


