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čtvrtek 9. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Tob 6,10–11; 7,1.9–17; 8,4–9a
Popřej svou milost mně i jí, abychom se spolu ve zdraví dožili vysokého věku.

Čtení z knihy Tobiáš.

Když přišli do Médie a blížili se k Ekbatanám, řekl Rafael mlá-
denci: „Tobiáši, bratře!“ On odpověděl: „Mluv!“ Řekl mu: „Je třeba, 
abychom této noci zůstali v domě Raguelově. Ten člověk je tvůj pří-
buzný a má dceru jménem Sára.“

Když přišli do Ekbatan, řekl Tobiáš Rafaelovi: „Azariáši, bratře, 
doveď mne přímo k Raguelovi, našemu bratru.“ Přivedl ho k Ragu-
elovu domu. Zastihli Raguela, jak sedí u dveří do nádvoří. Pozdravili 
ho první a on odpověděl: „Srdečně vás zdravím, bratři, dobře jste ve 
zdraví došli!“ A uvedl je do svého domu.

Porazil berana ze svého stáda a  připravil jim bohaté pohoštění. 
Když se vykoupali, umyli a  zasedli k  jídlu, řekl Tobiáš Rafaelovi: 
„Azariáši, bratře, pověz Raguelovi, aby mi dal Sáru, mou sestru.“ 
Raguel ta slova zaslechl a řekl chlapci: „Jez, pij a sladce spi této noci. 
Není člověka, který by měl právo vzít si mou dceru Sáru, kromě 
tebe, bratře. Nemohu ji ani dát jinému muži než tobě, protože ty jsi 
můj nejbližší příbuzný. Ale povím ti celou pravdu, chlapče. Dal jsem 
ji už sedmi mužům z  našich bratří a  všichni zemřeli té noci, kdy 
k ní vcházeli. Nyní tedy, chlapče, jez a pij. Hospodin zasáhne ve váš 
prospěch.“

Tobiáš však řekl: „Ne, nebudu už jíst ani pít, dokud nevyřídíš mou 
věc.“ Raguel mu řekl: „Dám ti ji; a  stane se tak podle ustanovení 
knihy Mojžíšovy, sama nebesa tak rozhodla, abys ji dostal. Vezmi 
si tedy svou sestru, od nynějška jsi jejím bratrem a ona je tvou sest-
rou. Je tvoje ode dneška až navěky. A  Pán nebes ať je k  vám této 
noci dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.“ Raguel pak přivolal 

svou dceru Sáru, přistoupil k ní, uchopil ji za ruku a dal ji Tobiášovi 
se slovy: „Vezmi si ji podle zákona a ustanovení zapsaného v knize 
Mojžíšově, podle něhož ji za manželku máš dostat. Je tvoje, ve zdraví 
si ji doveď domů. A nebeský Bůh kéž vám dá šťastnou cestu a dopře-
je vám pokoj.“

A zavolal Sářinu matku, aby přinesla list k sepsání svatební smlou-
vy, aby bylo zaznamenáno, že Sára byla dána Tobiášovi za manželku 
podle ustanovení zákona Mojžíšova. A když matka list přinesla, on 
všechno sepsal a stvrdil podpisem. A hned potom se dali do jídla 
a pití.

Pak vybídnul Raguel svou ženu Ednu a  řekl jí: „Sestro, připrav 
jiný pokojík a uveď tam Sáru.“ Edna odešla a ustlala v pokojíku, jak 
jí řekl. Odvedla tam Sáru a rozplakala se nad ní. Když si utřela slzy, 
řekla jí: „Buď dobré mysli, dcero. Nebeský Pán kéž ti dá radost místo 
zármutku. Buď dobré mysli!“ A odešla.

Když Tobiáš se Sárou byli v pokojíku sami a dveře byly zavřeny, 
vstal Tobiáš z lůžka a řekl Sáře: „Vstaň, sestro! Modleme se a prosme 
našeho Pána, aby nám dopřál milosrdenství a ochranu.“ Vstal a za-
čali se modlit a prosit Pána, aby je chránil.

A prosili: „Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané je tvé 
jméno navěky po všechna pokolení. Ať ti žehnají nebesa a všechno 
tvé tvorstvo po všecky věky! Ty jsi učinil Adama, dal jsi mu jako spo-
lehlivou pomoc Evu a z obou se zrodilo lidské potomstvo. Řekl jsi, 
že není dobré, aby byl člověk sám: ,Učiňme mu pomocnici, která by 
mu byla podobná.’ Neberu si nyní tuto svou příbuznou pro rozkoš, 
ale pro splnění Boží vůle. Popřej svou milost mně i jí, abychom se 
spolu ve zdraví dožili vysokého stáří.“ A oba řekli: „Amen, amen.“ 
Pak se té noci uložili ke spánku.
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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 jisti 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.

cyklus 2

1. čtení: 2 Tim 2,8–15
Boží slovo není spoutáno. Když jsme s Kristem umřeli, budeme s ním také žít.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Milovaný!
Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen 

z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokon-
ce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvů-
li vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy 
skrze Ježíše Krista.

Tohle je jisté: Když jsme s  ním umřeli, budeme s  ním také žít. 
Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když ho zapřeme, zapře 
také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože 
nemůže zapřít sám sebe.

To lidem připomínej a před Bohem je zapřísahej, aby se nehádali 
o  slovíčka. Není to k  ničemu, jen k  rozvratu posluchačů. Horlivě 
usiluj o to, aby ses před Bohem ukázal jako člověk osvědčený, pra-
covník, který se nemusí stydět, poctivý hlasatel slova pravdy.

Žl 25,4–5ab.8–9.10+14

Odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine,  
a pouč mě o svých stezkách. 
Veď mě ve své pravdě a uč mě,  
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

Hospodin je dobrý a dokonalý,  
proto ukazuje hříšníkům cestu. 
Pokorné vede k správnému jednání,  
pokorné učí své cestě.
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Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost  
pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. 
Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí,  
dává jim poznat svou smlouvu.

Zpěv před evangeliem: Žl 119,34
Aleluja. Pouč mě, Pane, ať zachovám tvůj zákon a  chráním ho 

celým svým srdcem. Aleluja.

Evangelium: Mk 12,28b–34
Žádné jiné přikázání není větší než tato.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které 
přikázání je první ze všech?“

Ježíš odpověděl: „První je toto: ,Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, 
je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: 
,Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší 
než tato.“

Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi 
řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým 
srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám 
sebe je víc než všechny oběti a dary.“

Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: 
„Nejsi daleko od Božího království.“

A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.


