
kulturaslova.cz

čtvrtek 3. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 10,19–25
S plnou vírou držme se naděje, kterou vyznáváme, a pobízejme se k lásce.

Čtení z listu Židům.

Když máme, bratři, důvěru, že můžeme vejít do svatyně Ježíšovou 
krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to zna-
mená skrze své tělo, a když máme tak vynikajícího kněze nad Božím 
domem, přistupujme s upřímným srdcem a s plnou vírou; naše srd-
ce je očištěné od zlého svědomí a tělo omyté v čisté vodě.

Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, 
kdo nám ten slib dal! Starejme se jeden o druhého a pobízejme se 
k lásce a k dobrým skutkům. Neopouštějte naše společná shromáž-
dění, jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujte, a to 
tím spíše, když vidíte, jak se ten den blíží.

Žl 24,1–2.3–4ab.5–6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,  
svět i ti, kdo jej obývají. 
Neboť on jej založil nad moři,  
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,  
kdo smí stát na jeho svatém místě? 
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,  
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina,  
odměnu od Boha, svého spasitele. 
To je pokolení těch, kdo po něm touží,  
kdo hledají tvář Jakubova Boha.
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cyklus 2

1. čtení: 2 Sam 7,18–19.24–29
Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a co je můj dům?

Čtení z druhé knihy Samuelovy.

Když promluvil Nátan k  Davidovi, král vešel do Stánku a  před 
Hospodinem mluvil toto: „Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a  co je 
můj dům, žes mě přivedl až sem? To se ti však zdálo ještě málo, Pane, 
Hospodine, a proto jsi své sliby rozšířil i na dům svého služebníka 
do daleké budoucnosti a dáváš to poznat člověku, Pane, Hospodine!

Ustanovil jsi pro sebe svůj lid, Izraele, jako svůj lid navěky, a ty, 
Hospodine, stal ses jeho Bohem. A nyní, Hospodine, Bože, splň slib, 
který jsi dal svému služebníku a  jeho domu navěky, a  jednej pod-
le toho, co jsi řekl: Tehdy se tvé jméno zvelebí navěky a  řekne se: 
Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem! Dům tvého služebníka 
Davida ať potrvá pevně před tebou!

Vždyť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, dal jsi svému služeb-
níku toto zjevení: Vystavím ti dům. Proto se tvůj služebník osmělil 
obrátit k tobě s touto modlitbou. Ano, Pane, Hospodine, ty jsi Bůh 
a tvoje slova jsou pravdivá; ty jsi slíbil tak mnoho dobrého svému 
služebníku!

Nuže, začni žehnat domu svého služebníka, aby trval před tebou 
navěky, vždyť ty, Pane, Hospodine, jsi to slíbil a pro tvé požehnání 
bude dům tvého služebníka požehnán navěky!“

Žl 132,1–2.3–5.11.12.13–14

Odp.: Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Pamatuj, Hospodine, na Davida,  
na veškerou jeho starostlivost,  
jak přísahal Hospodinu,  
sliboval Mocnému Jakubovu:

„Nevkročím do svého obytného domu,  
nevstoupím na své připravené lůžko,  
nepopřeji spánku svým očím,  
svým víčkům odpočinku,  
dokud nenaleznu místo pro Hospodina,  
příbytek Mocnému Jakubovu.“

Přísahal Hospodin Davidovi  
s věrností, kterou neporuší: 
„Potomka z tvého rodu  
dosadím na tvůj trůn.

Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu,  
na mé příkazy, kterým je naučím,  
též jejich synové navěky  
budou sedět na tvém trůně!“

Neboť Hospodin si vyvolil Sión,  
přál si ho mít za své sídlo: 
„To je můj příbytek navěky,  
zde budu sídlit, ten i sem si zvolil.“

Zpěv před evangeliem: Žl 119,105
Aleluja. Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. 

Aleluja.
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Evangelium: Mk 4,21–25
Svítilna se přináší, aby byla dána na podstavec.  
Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš řekl zástupům:
„Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod po-

stel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, 
a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!“

Dále jim řekl: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, 
takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, 
tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“


