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úterý 11. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 2 Kor 8,1–9
Kristus se pro vás stal chudým.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se do-

stalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, 
ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velko-
dušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali 
všechno, co mohli, ano ještě více, než mohli, a sami od sebe a velmi 
naléhavě prosili o  milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném 
díle k podpoře křesťanů.

Udělali více, než jsme čekali: už napřed sami sebe odevzdali Pánu 
a nám, protože Bůh to chtěl. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo 
lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal.

Nuže, jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, 
ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyzname-
nejte i v tomto díle lásky. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na 
horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je pravá. Znáte pře-
ce milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás 
chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.

Žl 146,2.5–6.7.8–9a

Odp.: Duše má, chval Hospodina!  
nebo: Aleluja.

Pokud žiji, chci chválit Hospodina,  
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,  
kdo doufá v Hospodina, svého Boha. 
On učinil nebe i zemi,  
moře i vše, co je v nich. 
On zachovává věrnost navěky.

Zjednává právo utlačeným,  
dává chléb lačným. 
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým,  
Hospodin napřimuje sklíčené,  
Hospodin miluje spravedlivé,  
Hospodin chrání přistěhovalce.
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cyklus 2

1. čtení: 1 Král 21,17–29
K hříchu jsi svedl Izraele.

Čtení z první knihy Královské.

Když zemřel Nábot, ozvalo se Hospodinovo slovo Tišbanu Eliá-
šovi: „Vstaň, sestup naproti Achabovi, králi izraelskému, který sídlí 
v Samaří. Hle, je v Nábotově vinici, neboť tam sestoupil, aby se jí 
zmocnil. Řekneš mu: ,Tak praví Hospodin: Zabil jsi a zmocnil ses?‘ 
Pak dodáš: ,Tak praví Hospodin: Na místě, kde lízali psi krev Nábo-
tovu, budou psi lízat i krev tvou!‘“ Achab řekl Eliášovi: „Chytils mě 
při činu, můj nepříteli?“

Odpověděl: „Ano, chytil! Poněvadž ses zaprodal k tomu, co je zlé 
v Hospodinových očích, hle – já na tebe přivedu neštěstí a zametu 
za tebou, vyhladím Achabovi v Izraeli každého mužského potomka, 
ať svobodného nebo otroka. Udělám s tvým domem jako s domem 
Jorobeama, syna Nabatova, jako s domem Baši, syna Achijova, kvůli 
pohoršení, kterým jsi pohoršil a k hříchu svedl Izraele.

Také proti Jezabel mluví Hospodin toto: Psi sežerou Jezabel před 
hradbami Jizreele. Kdo z Achabovy rodiny zemře v městě, toho se-
žerou psi, kdo zemře na poli, toho sežerou ptáci nebes. Jistě nikdo 
nebyl takový jako Achab, který se zaprodal k tomu, co je zlé v Hos-
podinových očích, poněvadž ho svedla jeho žena Jezabel. Hanebně 
jednal, přidržel se model a všeho, co dělali Amorité, které Hospodin 
vyhnal před Izraelem.“

Když Achab slyšel tato slova, roztrhl si šaty, oblékl si žínici na holé 
tělo, postil se, spal v žínici a chodil stísněn. Tu se ozvalo Hospodino-
vo slovo Tišbanu Eliášovi: „Vidíš, jak se Achab pokořil přede mnou? 
Poněvadž se přede mnou pokořil, nepřivedu neštěstí na jeho dům 
v jeho dnech, ale přivedu neštěstí ve dnech jeho syna.“

Žl 51,3–4.5–6a.11+16

Odp.: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,  
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. 
Úplně ze mě smyj mou vinu  
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,  
můj hřích je stále přede mnou. 
Jen proti tobě jsem se prohřešil,  
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

Odvrať svou tvář od mých hříchů  
a zahlaď všechny mé viny. 
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli,  
ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
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Zpěv před evangeliem: Jan 13,34
Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán: milujte se 

navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Evangelium: Mt 5,43–48
Milujte své nepřátele!

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Miluj svého bližního‘ a měj v nená-

visti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a mod-
lete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského 
Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a se-
sílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.

Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? 
Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co 
tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte 
dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“


