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pátek 21. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Sol 4,1–8
To je vůle Boží: vaše posvěcení!

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás 
naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom 
vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci 
Pána Ježíše.

Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se smilství; naučte 
se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé 
žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v té věci ne-
zkracuje a nepodvádí svého bratra, protože Pán to všechno přísně 
trestá, jak jsme vám to už dříve pověděli a důrazně připomněli. Bůh 
nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto když tím pří-
kazem někdo pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám 
dává svého svatého Ducha.

Žl 97,1+2b.5–6.10.11–12

Odp.: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,  
ať se radují četné ostrovy! 
Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,  
před vladařem celé země. 
Nebesa hlásají jeho spravedlnost  
a všechny národy vidí jeho slávu.

Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo,  
chrání život svých svatých,  
z ruky bezbožníků je vytrhuje.

Světlo vychází spravedlivému  
a lidem upřímného srdce radost. 
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu  
a oslavujte jeho svaté jméno!
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 1,17–25
Kážeme Krista ukřižovaného – lidi to uráží,  
ale pro ty, kdo jsou povoláni, je to Boží moudrost.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Kristus mě neposlal křtít, ale kázat radostnou zvěst, a  to ne ně-

jakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. 

My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou 
moc.

Stojí totiž v Písmu:
,Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých 
a že vezme za své chytrost chytrých.‘

A kampak se poděli mudrci? Kampak znalci Zákona? Kam světští 
myslitelé? Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost? A protože 
svět pro samou „moudrost“ nepoznal v projevech Boží moudrosti 
Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání „pošetilým“ ká-
záním. Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale 
my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to poklá-
dají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo 
pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží 
věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

Žl 33,1–2.4–5.10–11

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,  
sluší se, aby ho dobří chválili. 
Citerou oslavujte Hospodina,  
hrejte mu na desetistrunné harfě.

Neboť Hospodinovo slovo je správné,  
spolehlivé je celé jeho dílo. 
Miluje spravedlnost a právo,  
země je plná Hospodinovy milosti.

Plány pohanů Hospodin maří,  
v nic uvádí myšlení národů. 
Hospodinův úmysl trvá na věky,  
myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

Zpěv před evangeliem: Lk 21,36
Aleluja. Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před 

Synem člověka. Aleluja.

Evangelium: Mt 25,1–13
Ženich je tady, jděte mu naproti!

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy 

a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíra-
vých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s  sebou olej, prozíravé 
si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho 
nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
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Uprostřed noci se strhl křik: ,Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ Tu 
všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily 
prozíravé: ,Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘ Ale pro-
zíravé odpověděly: ,Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, 
dojděte si raději k prodavačům a kupte si.‘

Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly 
s  ním na svatbu a  dveře se zavřely. Později přišly i  ostatní panny 
a volaly: ,Pane, pane, otevři nám!‘ On však odpověděl: ,Amen, pra-
vím vám: Neznám vás.‘

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“


