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středa 1. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 2,14–18
Musel se ve všem připodobnit svým bratřím, aby se stal milosrdným.

Čtení z listu Židům.

Protože sourozenci mají krev a  tělo společné, i  Ježíš přijal krev 
a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, 
totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi 
v otroctví strachem před smrtí.

Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. 
Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v je-
jich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak 
usmiřoval hříchy lidu.

A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, 
na které zkoušky přicházejí.

Žl 105,1–2.3–4.6–7.8–9

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 
nebo: Aleluja.

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,  
hlásejte mezi národy jeho díla. 
Zpívejte mu, hrejte mu,  
vypravujte o všech jeho divech!

Honoste se jeho svatým jménem,  
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina! 
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,  
stále hledejte jeho tvář!

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,  
synové Jakuba, jeho vyvoleného! 
Hospodin sám je náš Bůh,  
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Pamatuje věčně na svoji smlouvu,  
na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,  
na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,  
na svou přísahu Izákovi.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Sam 3,1–10.19–20
Mluv, Hospodine, neboť tvůj služebník poslouchá.

Čtení z první knihy Samuelovy.

Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin 
mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jednoho dne spal Eli 
na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospo-
dinova lampa nebyla ještě zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde 
byla Boží archa.

Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Bě-
žel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem 
tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát.

Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu 
a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl: „Nevolal jsem tě, 
synu můj; vrať se a spi.“ Samuel totiž neznal Hospodina, protože se 
mu Hospodin ještě nezjevil ve slově.

Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu 
a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že chlapce vo-
lal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, 
řekni: ,Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.‘“ Samuel tedy šel 
spát na své místo.

Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ 
A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“

Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho 
slovo přišlo nazmar, takže celý Izrael od Danu až po Beršebu poznal, 
že Samuel byl ustanoven Hospodinovým prorokem.

Žl 40,2+5.7–8a.8b–9.10

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina,  
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. 
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina,  
kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.

V obětních darech si nelibuješ,  
zato jsi mi otevřel uši. 
Celopaly a smírné oběti nežádáš,  
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno:  
Rád splním tvou vůli, můj Bože,  
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,  
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.

Evangelium: Mk 1,29–39
Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimono-
va a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu 
o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka 
přestala a ona je obsluhovala.
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Když nastal večer a  slunce zapadlo, přinášeli k  němu všechny 
nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil 
mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých 
duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo 
je.

Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo 
a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho 
a řekli mu: „Všichni tě hledají!“

Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych 
i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Ga-
lilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.


