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čtvrtek 5. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Gn 2,18–25
Přivedl ženu k Adamovi. A budou jeden člověk.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu 
pomocníka, který by se k němu hodil.“

Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno ne-
beské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: 
takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. 
A  člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu 
a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který 
by se k němu hodil.

Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, 
vzal jedno z  jeho žeber a  to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh 
pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člově-
ku. Ten zvolal:

„To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla! Bude se nazý-
vat manželkou, neboť z manžela byla vzata.“

Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden 
člověk.

Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

Žl 128,1–2.3.4–5

Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,  
kdo kráčí po jeho cestách. 
Budeš jísti z výtěžku svých rukou, 
bude ti blaze a dobře.

Tvá manželka bude jako plodná réva  
uvnitř tvého domu. 
Tvoji synové jako výhonky oliv  
kolem tvého stolu.

Hle, tak bývá požehnán muž,  
který se bojí Hospodina. 
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,  
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Král 11,4–13
Poněvadž jsi nezachoval mou smlouvu, odtrhnu království od tebe,  
ale jeden kmen dám tvému synovi kvůli Davidovi.

Čtení z první knihy Královské.

Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím 
bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu, jako 
bylo srdce jeho otce Davida. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňa-
nů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Šalomoun dělal to, co 
se nelíbilo Hospodinu, a nezůstal mu věrný jako jeho otec David. 
Tehdy vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle 
Moabitů, na hoře, která je proti Jeruzalému, a Molochovi, ohavné 
modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, 
které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům.

Proto se rozhněval Hospodin na Šalomouna, že odvrátil své srd-
ce od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a právě 
to mu přikázal, aby nectil cizí bohy, ale on nedbal na tento příkaz. 
A tak řekl Hospodin Šalomounovi:

„Poněvadž jsi na to nedbal a nezachoval jsi mou smlouvu a mé 
zákony, které jsem ti přikázal, odtrhnu království od tebe a dám ho 
jednomu z tvých služebníků. Ale kvůli tvému otci Davidovi to ne-
udělám za tvého života, odtrhnu ho z ruky tvého syna. Přece však 
neodtrhnu království celé, jeden kmen dám tvému synovi kvůli Da-
vidovi, svému služebníku, a kvůli Jeruzalému, který jsem si vyvolil.“

Žl 106,3–4.35–36.37+40

Odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

Blaze těm, kteří dbají práva,  
spravedlivě jednají v každé době. 

Pamatuj na mě, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu,  
ujmi se mě a pomoz mi.

Naši otcové se smísili s pohany  
a naučili se jejich skutkům. 
Uctívali jejich modly,  
a ty se jim staly léčkou.

Obětovali své syny  
i své dcery zlým duchům. 
Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu  
a zošklivil si své dědictví.

Zpěv před evangeliem: Jak 1,21bc
Aleluja. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo 

jako semeno a může zachránit vaši duši. Aleluja.

Evangelium: Mk 7,24–30
Psíci se živí pod stolem kousky po dětech.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu 
a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit.

Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečis-
tým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem 
Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.

Řekl jí: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb 
dětem a hodit ho psíkům.“

Ale ona mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod 
stolem kousky po dětech.“

Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Žena 
odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč.


