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středa 2. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 7,1–3.15–17
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.

Čtení z listu Židům.

Bratři!
Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se 

Abrahám vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu. 
Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. Jméno Melchizedech se vy-
kládá „král spravedlnosti“ a král Sálemu zase znamená „král poko-
je“. Neuvádí se jeho otec, matka, rodokmen, kdy začal žít a kdy sko-
nal; a tím se podobá Božímu Synu a zůstává knězem navždy.

A je to ještě zřejmější, protože se objevuje jiný kněz Melchizede-
chovi podobný, který se jím stal ne podle předpisu o tělesném půvo-
du, nýbrž mocí života nezničitelného. Vždyť o něm je dosvědčeno: 
,Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova‘!

Žl 110,1.2.3.4

Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,  
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:  
Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:  
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.

Hospodin přísahal a nebude toho litovat:  
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

cyklus 2

1. čtení: 1 Sam 17,32–33.37.40–51
David zvítězil nad Filišťanem prakem a kamenem.

Čtení z první knihy Samuelovy.

Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: „Ať neklesá na mysli 
můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu 
Filišťanu!“ Saul mu odporoval: „To možné není, abys šel bojovat 
proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válče-
ní od svého mládí.“

David odpověděl: „Hospodin, který mě vytrhl z drápů lva a med-
věda, ten mě vytrhne z rukou tohoto Filišťana.“ Saul nato Davidovi: 
„Jdi a Hospodin buď s tebou!“

David si vzal do ruky hůl, z potoka si vybral pět těch nejhladších 
oblázků a vložil je do pastýřské mošny, která mu sloužila za torbu 
pro válečné potřeby, a potom s prakem v ruce postupoval proti Fi-
lišťanovi.

Také Filišťan se hnul kupředu a blížil se k Davidovi se zbrojnošem, 
který před ním nesl štít. Když Filišťan vzhlédl a spatřil Davida, po-
hrdl jím, že byl chlapec – byl plavovlasý, hezký na pohled. Filišťan 
řekl Davidovi: „Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?“ Filišťan pak 
Davidovi zlořečil při svých bozích a dodal: „Pojď tedy ke mně! Dám 
tvé tělo nebeským ptákům a polní zvěři!“

David Filišťanovi odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem a s ko-
pím a s oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, 
Boha izraelských šiků, které jsi potupil. Dnes tě dal Hospodin do mé 
moci, zabiji tě, useknu ti hlavu a ještě dnes dám tvou mrtvolu i mrt-
voly filišťanského tábora nebeským ptákům a divoké zvěři. A tak se 
celá země doví, že Bůh je v Izraeli. A celé toto shromáždění pozná, 
že Hospodin nedává zvítězit mečem a  kopím, neboť Hospodin je 
pánem boje; proto vás dal do naší moci.“

Když se Filišťan hnul a blížil k Davidovi, také David si pospíšil 
a běžel k boji proti Filišťanovi. David sáhl rukou do mošny, vyndal 
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z  ní jeden oblázek, vymrštil ho a  zasáhl Filišťana do čela. Kámen 
mu uvázl v čele a on padl tváří na zem. David přiběhl, postavil se 
nad Filišťana, chopil se jeho meče, vytáhl ho z pochvy, usekl mu jím 
hlavu a tak ho dobil.

David tedy zvítězil nad Filišťanem prakem a kamenem: udeřil Fi-
lišťana a zabil ho bez meče. Když Filišťané viděli, že je mrtev jejich 
největší silák, dali se na útěk.

Žl 144,1.2.9–10

Odp.: Veleben buď Hospodin, má Skála.

Veleben buď Hospodin, má Skála,  
on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště,  
má pevnost a můj zachránce,  
můj štít a můj útulek,  
on mi podmaňuje národy.

Bože, novou píseň ti zazpívám,  
na harfě s deseti strunami ti zahraji,  
tobě, jenž dáváš králům vítězství,  
který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.

Zpěv před evangeliem:Mt 4,23
Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval 

mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

Evangelium: Mk 3,1–6
Je dovoleno v sobotu život zachránit, anebo nechat zahynout?

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou ru-
kou. Dávali na Ježíše pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli 
obžalovat.

On tomu člověku s  ochrnulou rukou řekl: „Vstaň, pojď do-
prostřed!“ Pak se farizeů zeptal: „Smí se v sobotu jednat dobře, ane-
bo zle? Život zachránit, anebo zabít?“ Ale oni mlčeli. Zarmoucen 
nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s  hněvem a  řekl 
tomu člověku: „Vztáhni ruku!“ Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku.

Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by 
ho zahubili.


