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pátek 10. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 2 Kor 4,7–15
Ten, který vzkřísil Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví 
před něho.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná 

moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápe-
ní, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pro-
následováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. 
Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl 
patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro 
Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak 
v nás pracuje smrt, ale ve vás život.

Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v  Písmu: ,Uvěřil 
jsem, a proto jsem mluvil‘, věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť 
víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spo-
lečně s vámi nás postaví před něho.

Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, 
tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě.

Žl 116,10–11.15–16.17–18

Odp.: Přinesu ti oběť díků, Hospodine. 
nebo: Aleluja.

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:  
„Jsem tak sklíčen!“ 
Pravil jsem ve svém rozrušení:  
„Každý člověk klame!“

Drahocenná je v Hospodinových očích  
smrt jeho zbožných. 
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,  
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,  
rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine,  
a budu vzývat tvé jméno. 
Splním své sliby Hospodinu  
před veškerým jeho lidem.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Král 19,9a.11–16
Postav se na hoře před Hospodinem!

Čtení z první knihy Královské.

Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. 
A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se 
na hoře před Hospodinem!“

Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme 
skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom 
nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětře-
sení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum 
jemného vánku.

Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se 
u vchodu do jeskyně, a hle – ozval se k němu hlas: „Co tu děláš, Eliá-
ši?“ Odpověděl: „Planu horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů, ne-
boť synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, mečem 
zabili tvé proroky. Já jsem zbyl sám a činí úklady, aby mi vzali život.“

Hospodin mu pravil: „Jdi a vrať se stejnou cestou stepí do Damaš-
ku. Až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramejci, Jehua, 
syna Nimšiho, za krále nad Izraelem, a Elizea, syna Šafatova z Abel 
Mechola, pomaž za proroka místo sebe!“

Žl 27,7–8a.8b–9abc.13–14

Odp.: Hospodine, hledám tvou tvář.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,  
smiluj se nade mnou, vyslyš mě! 
Mé srdce k tobě mluví,  
má tvář tě hledá.

Hospodine, hledám tvou tvář,  
neskrývej svou tvář přede mnou,  
v hněvu neodmítej svého služebníka,  
tys má pomoc, nezavrhuj mě!

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina  
v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,  
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Zpěv před evangeliem: Flp 2,15d.16a
Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně 

slova života. Aleluja.

Evangelium: Mt 5,27–32
Kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Nezcizoložíš.‘ Ale já vám říkám: Ka-

ždý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém 
srdci.

Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je 
pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje 
tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji 
a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel 
nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.

Také bylo řečeno: ,Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá roz-
lukový list.‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou že-
nou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení 
s rozvedenou, dopouští se cizoložství.“


