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pondělí 21. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Sol 1,1–5.8b–10
Obrátili jste se od model k Bohu, abyste vyčkávali z nebe jeho Syna,  
kterého vzkřísil z mrtvých.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení 
s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj!

Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomíná-
me ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme 
bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho 
Pána Ježíše vytrvalá.

Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám 
přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to pro-
vázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvěd-
čením. Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám.

Po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, 
takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o tom 
vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model 
obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali 
z  nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z  mrtvých, totiž Ježíše; ten nás 
vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.

Žl 149,1–2.3–4.5–6a+9b

Odp.: Hospodin miluje svůj národ. 
nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých. 
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,  
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,  
ať mu hrají na buben a na citeru,  
neboť Hospodin miluje svůj národ  
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,  
ať se veselí na svých ložích. 
Boží chválu ať mají v hrdlech. 
Všem jeho svatým bude to ke cti.
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cyklus 2

1. čtení: 2 Sol 1,1–5.11b–12
Jméno Páně bude oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni skrze něho.

Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která žije ve spoje-
ní s Bohem, naším Otcem, a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám 
a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.

Bratři, máme povinnost stále za vás Bohu děkovat. Patří se to, pro-
tože vaše víra dělá velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého 
i všech vás se rozmáhá, takže na vás můžeme být v Božích církevních 
obcích hrdí pro vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a sou-
ženích, která snášíte. V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: 
tak máte být uznáni za hodné Božího království, pro které trpíte.

Aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, 
a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra 
a vaše víra aby se projevovala skutky. Pak bude jméno našeho Pána 
Ježíše oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni skrze něho podle mi-
losti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

Žl 96,1–2a.2b–3.4–5

Odp.: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
zpívejte Hospodinu, všechny země! 
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu,  
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,  
mezi všemi národy o jeho divech.

Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,  
je třeba se ho bát více nežli všech bohů. 
Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly,  
Hospodin však stvořil nebe.

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.

Evangelium: Mt 23,13–22
Běda vám, slepí vůdcové!

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl:
„Běda vám, učitelé Zákona a  farizeové, pokrytci! Zavíráte před 

lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a  těm, kdo 
chtějí vstoupit, v tom zabraňujete.

Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře 
i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího, a když se jím někdo 
stane, děláte z něho syna pekla, dvakrát horšího, nežli jste sami.

Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ,Kdo by přísahal při chrámu, 
není vázán, kdo však by přísahal při chrámovém zlatě, je vázán.‘ 
Pošetilci a slepci! Co je víc: zlato, či chrám, který to zlato posvětil? 
Dále říkáte: ,Kdo by přísahal při oltáři, není vázán, ten však, kdo by 
přísahal při daru, který na něm leží, je vázán.‘ Slepci! Co je víc: dar, 
či oltář, který ten dar posvěcuje?

Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm 
leží; a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo v něm 
přebývá; a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, 
kdo na něm sedí.“


