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úterý 3. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Žid 10,1–10
Tady jsem, abych plnil tvou vůli.

Čtení z listu Židům.

Bratři!
Zákon obsahoval jen stín budoucích hodnot, ne však tyto věci ve 

skutečnosti. A proto nemá vůbec sílu, aby svými oběťmi, stále stej-
nými, které se rok co rok pořád opakují, přivedl k dokonalosti ty, 
kdo přistupují k Bohu. Ty oběti by přece už dávno musely přestat, 
protože by svědomí už nic nevyčítalo těm, kteří Boha uctívají, když 
už jednou byli od hříchů očištěni. Místo toho se však při těch obě-
tech každý rok vyvolává vědomí hříchů. Neboť krev býků a kozlů 
nemůže hříchy odstranit.

A tak Kristus, když přicházel na svět, řekl: ,Dary ani oběti jsi ne-
chtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi ne-
měl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, 
jak je to o mně psáno ve svitku knihy.‘

Po prvních slovech: ,dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi 
nechtěl a neměls v nich zálibu‘ – a přece to všechno se obětuje podle 
Zákona – hned dodává: ,Tady jsem, abych plnil tvou vůli.‘ To první 
ruší, aby ustanovil to druhé.

A touto ,vůlí‘ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou 
provždy.

Žl 40,2+4ab.7–8a.10.11

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

Pevně jsem doufal v Hospodina,  
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. 
Novou píseň vložil mi do úst,  
chvalozpěv našemu Bohu.

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

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

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,  
o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,  
nezatajil jsem tvou lásku  
a tvou věrnost před velkým shromážděním.
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cyklus 2

1. čtení: 2 Sam 6,12b–15.17–19
David a celý dům Izraele za jásotu nesli Hospodinovu archu.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.

David dal Boží archu odnést za jásotu z domu Obed-edoma vzhů-
ru do Davidova města. Když ušli nosiči archy šest kroků, obětoval 
býka a tučné tele. A David, opásán lněným efodem, tančil ze všech 
sil před Hospodinem. Takto David a celý dům Izraele nesli Hospo-
dinovu archu za jásotu a za zvuku trub.

Přinesli tedy Hospodinovu archu a  položili ji na její místo do-
prostřed stánku, který pro ni David zřídil. Potom David přinesl před 
Hospodinem celopaly a pokojné oběti. Když David skončil s oběto-
váním celopalů a pokojných obětí, požehnal lid ve jménu Hospo-
dina zástupů. Pak podělil všechen lid, celé množství Izraele, muže 
i ženy, každému dal chlebovou placku, koláč z datlí a koláč z hrozi-
nek. Potom všechen lid odešel do svého domova.

Žl 24,7.8.9.10

Odp.: Kdo je ten král slávy? Pán je král slávy.

Zdvihněte, brány, své klenby,  
zvyšte se, prastaré vchody,  
ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy? 
Silný a mocný Hospodin,  
Hospodin udatný v boji.

Zdvihněte, brány, své klenby,  
zvyšte se, prastaré vchody,  
ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy? 
Hospodin zástupů,  
on je král slávy!

Zpěv před evangeliem: srov. Mt 11,25
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a  země, že jsi tajemství 

Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Evangelium: Mk 3,31–35
Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku 
a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje 
matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“

Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se 
po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to 
jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra 
i matka.“


