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sobota 7. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Sir 17,1–13 (řec. 1–15)
Bůh stvořil člověka podle svého obrazu.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Bůh stvořil člověka ze země  
a zase ho do ní vrací.

Dal jim několik dní a určitý čas  
a svěřil jim moc nade vším na zemi.

Oděl je silou  
a podle svého obrazu je stvořil. 
Bázeň před nimi vložil do každého tvora,  
aby vládli nad zvěří a ptactvem.

Dal jim svobodnou vůli, jazyk a oči,  
uši a mysl k přemýšlení. 
Naplnil je rozvahou, kterou dává rozum,  
o dobru i zlu jim dal poučení.

Vložil jim do mysli své světlo,  
aby jim ukázal velikost svých skutků. 
Budou chválit jeho svaté jméno,  
hlásat jeho velkolepá díla.

Přidal jim poznání  
a jako dědictvím je obdařil zákonem života. 
Uzavřel s nimi smlouvu navěky  
a své příkazy jim sdělil.

Na vlastní oči viděli jeho velkolepou slávu,  
jeho velebný hlas slyšeli na vlastní uši. 
Řekl jim: „Chraňte se všeho bezpráví“,  
a každému přikázal, jak jednat s bližním.

Vždycky je před ním jejich chování,  
před jeho očima se nemohou skrýt.

Žl 103,13–14.15–16.17–18a

Odp.: Hospodinova láska od věků pro všechny, kdo se ho bojí.

Jako se smilovává otec na syny,  
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,  
má v paměti, že jsme jen prach.

Dni člověka jsou jako tráva,  
kvete jak polní květ. 
Sotva jej vítr ovane – již ho není,  
nezbude po něm ani stopa.

Hospodinova láska však od věků na věky  
pro všechny, kdo se ho bojí,  
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti  
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
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cyklus 2

1. čtení: Jak 5,13–20
Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého!

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.

Milovaní!
Vede se někomu z vás špatně? Ať se modlí! Má někdo radost? Ať 

zpívá Bohu chvály! Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá předsta-
vené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve 
jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho 
pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden 
za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a velmi je účinná 
modlitba spravedlivého! Eliáš byl jen člověk jako my: vroucně se 
pomodlil, aby nepršelo, a nezapršelo v zemi tři roky a šest měsíců; 
znova se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.

Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho 
obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání 
duši před smrtí a přikryje množství hříchů.

Žl 141,1–2.3+8

Odp.: Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.

Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc,  
slyš můj hlas, když k tobě volám. 
Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,  
mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům,  
hlídku k bráně mých rtů. 
K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči,  
k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti!

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 10,13–16
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Matky přinášely k  Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci 
jim to zakazovali.

Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti při-
cházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 
Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec 
do něho nevejde.“

Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.


