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pondělí 10. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 2 Kor 1,1–7
Bůh nás těší, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení.

Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timotej církevní 
obci Boží v  Korintě a  všem křesťanům v  celé Achaji. Milost vám 
a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosr-
denství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, 
abychom pak mohli těšit druhé v  jakémkoli soužení tou útěchou, 
jakou Bůh potěšuje nás.

Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám 
také skrze Krista dostává všestranné útěchy. Když my jsme v trápe-
ní, vám z toho plyne útěcha a záchrana; když se nám dostává útěchy, 
plyne z toho útěcha i pro vás. A ta potom způsobuje, že statečně sná-
šíte stejná utrpení jako my. A proto máme, pokud jde o vás, pevnou 
naději; víme, že jako máte účast v našich souženích, tak budete mít 
účast i v naší útěše.

Žl 34,2–3.4–5.6–7.8–9

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina,  
vždy bude v mých ústech jeho chvála. 
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,  
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,  
oslavujme spolu jeho jméno! 
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,  
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,  
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. 
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,  
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl  
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. 
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,  
blaze člověku, který se k němu utíká.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Král 17,1–6
Eliáš stál ve službě Hospodina, Boha Izraele.

Čtení z první knihy Královské.

Eliáš Tišban z Tišbe v Gileadu řekl králi Achabovi: „Jako že je živ 
Hospodin, Bůh Izraele, v jehož službě stojím, nebude v těchto letech 
rosa ani déšť, jen na můj rozkaz!“

Pak se k němu ozvalo Hospodinovo slovo: „Jdi odtud a obrať se 
na východ a skryj se u potoka Kerit, který je na východ od Jordá-
nu. Z potoka budeš pít a havranům poručím, aby tě tam živili.“ Šel 
tedy a učinil podle Hospodinova slova. Vypravil se a usadil u potoka 
Kerit, který je na východ od Jordánu. Havrani mu ráno nosili chléb 
a večer maso a z potoka pil.

Žl 121,1–2.3–4.5–6.7–8

Odp.: Naše pomoc ve jménu Páně, neboť on stvořil nebe i zemi.

Zvedám oči k horám. 
Odkud mi přijde pomoc? 
Pomoc mi přijde od Hospodina,  
který učinil nebe i zemi.

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla,  
nebude dřímat tvůj strážce. 
Ano, nebude dřímat a spát  
Izraelův strážce.

Hospodin tě střeží,  
Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. 
Za dne ti slunce neublíží,  
ani měsíc v noci.

Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého,  
střežit bude tvou duši. 
Hospodin bude střežit tvůj odchod a příchod  
nyní a navěky.

Zpěv před evangeliem: Mt 5,12a
Aleluja. Radujte se a  jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. 

Aleluja.

Evangelium: Mt 5,1–12
Blahoslavení chudí v duchu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, při-
stoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahosla-

vení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaho-

slavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení 
tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť je-
jich je nebeské království.

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat 
a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť 
máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří 
byli před vámi.“


