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úterý 8. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Sir 35,1–15 (řec. 1–12)
Kdo dbá na přikázání, přináší oběť díků.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Kdo zachovává zákon, rozmnožuje oběti,  
kdo dbá na přikázání, přináší oběť díků. 
Kdo se ukazuje vděčným, obětuje nejlepší mouku,  
kdo prokazuje dobrodiní, vzdává oběť chvály. 
Vyhýbat se zlu, to se líbí Pánu,  
přestat s bezprávím, to ho usmiřuje.

Před Pánem se neobjevuj s prázdnou,  
to všechno se má dělat, že je to přikázáno. 
Oběť spravedlivého plní oltář tukem  
a její vůně stoupá k Nejvyššímu. 
Příjemná je oběť spravedlivého muže,  
památka na ni se neztratí.

Oslavuj Pána štědře  
a neskrbli s prvotinami, které přinášíš. 
Při všem, co dáváš, měj veselou tvář  
a s radostí zasvěcuj desátek.

Dej Nejvyššímu, jak on dává tobě,  
buď štědrý, jak můžeš. 
Vždyť on je Pán odplatitel  
a nahradí ti sedminásobně.

Nepodplácej ho, vždyť on se podplatit nedá,  
a nespoléhej se na oběť z křivdy. 
Protože Pán je spravedlivý Bůh,  
nestraní nikomu.

Žl 50,5–6.7–8.14+23

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

„Shromážděte mi mé svaté,  
kteří obětí sjednali mou smlouvu!“ 
Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,  
že sám Bůh je soudcem.

„Slyš, můj lide, budu mluvit,  
Izraeli, proti tobě budu svědčit,  
já jsem Bůh, tvůj Bůh! 
Nekárám tě pro tvé oběti,  
vždyť tvé žerty jsou stále přede mnou.

Přinášej Bohu oběť chvály  
a plň Nejvyššímu své sliby! 
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,  
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“
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cyklus 2

1. čtení: 1 Petr 1,10–16
Na věci se dívejte střízlivě a s nadějí.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní!
Jak se uskuteční spása, to se snažili poznat a to zkoumali už pro-

roci. Předpovídali o těch dobrodiních, kterých se mělo dostat vám. 
Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův Duch, 
který v nich působil, protože on už předem potvrzoval, že Kristus 
musí trpět a pak být oslaven. Dostalo se jim zjevení, že tuto službu 
konají ne pro sebe, ale pro vás – a teď jsou vám ty pravdy zvěstovány 
od hlasatelů evangelia skrze Ducha svatého poslaného z nebe. Jsou 
to pravdy, do kterých i andělé touží důkladněji nahlédnout.

Mějte proto ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svoji 
naději upněte k tomu Božímu daru, kterého se vám dostane, až se 
zjeví Ježíš Kristus. Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným 
vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli poznání. Ale v celém 
svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí 
přece v Písmu: ,Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘

Žl 98,1.2–3ab.3cd–4

Odp.: Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
neboť učinil podivuhodné věci. 
Vítězství je dílem jeho pravice,  
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,  
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. 

Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost  
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely  
spásu našeho Boha. 
Jásejte Hospodinu, všechny země,  
radujte se, plesejte a hrejte!

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 10,28–31
V tomto čase dostanete stokrát víc, a to i přes pronásledování,  
a v budoucím věku život věčný!

Slova svatého evangelia podle Marka.

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil 

dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě 
a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, 
bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v bu-
doucím věku život věčný!

A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“


