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středa 22. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Kol 1,1–8
Proniklo k vám slovo pravdy; jako už na celém světě přináší ovoce.

Začátek listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timotej křesťanům 
v Kolosách, věřícím bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha, 
našeho Otce.

Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho 
Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem 
Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, 
která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při 
hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako 
už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás od 
toho dne, kdy jste ji uslyšeli a správně poznali tuto Boží milost.

Tak vás v  tom využil Epafras, náš milý spoluslužebník. On nás 
spolehlivě zastoupil v této službě konané pro Krista a od něho také 
jsme se dověděli o vaší lásce, kterou ve vás působí Duch.

Žl 52,10.11

Odp.: Stále spoléhám na Boží slitovnost.

Jsem jako zelená oliva v Božím domě,  
stále se spoléhám na Boží slitovnost.

Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil,  
před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.

cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 3,1–9
Jsme Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři, já jsem s vámi nemohl mluvit jako s lidmi duchovními, ale 
jako s  tělesnými, jako s dětmi nedospělými v křesťanské víře. Kr-
mil jsem vás mlékem, ne tuhým pokrmem, protože byste ho nebyli 
snesli. Dokonce ani teď ho ještě nesnášíte, protože jste pořád ještě 
tělesní. Neboť je-li mezi vámi žárlivost a spory – nejste dosud těles-
ní, nechováte se lidsky?

Říká-li totiž jeden: „Já držím s Pavlem“, druhý zase: „Já s Apollem“, 
nesmýšlíte po lidsku? Vždyť co je Apollos? A co Pavel? Jen služební-
ci, kteří vás přivedli k víře, a každý má jen tolik, kolik mu dal Pán. Já 
jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával vzrůst. Takže neznamená 
nic ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, protože on dává 
vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, jsou si rovni, a každý z nich vezme 
vlastní odměnu podle své námahy. Jsme totiž Boží spolupracovníci, 
vy jste Boží pole, Boží stavba.

Žl 33,12–13.14–15.20–21

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,  
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. 
Z nebe shlíží Hospodin,  
vidí všechny smrtelníky.

Z místa, kde sídlí, dívá se  
na všechny obyvatele země. 
Každému z nich uhnětl srdce,  
uvažuje o všech jejich skutcích.
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Naše duše vyhlíží Hospodina,  
on sám je naše pomoc a štít. 
V něm se raduje naše srdce,  
důvěřujeme v jeho svaté jméno.

Zpěv před evangeliem: Lk 4,18bc
Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, 

abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

Evangelium: Lk 4,38–44
Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst, protože k tomu jsem byl poslán.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš odešel ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova 
tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni.

On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a  ta přestala. Nemocná 
hned vstala a obsluhovala je.

Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími 
neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich 
a uzdravoval je.

Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli: „Ty jsi Boží syn!“ 
Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je 
Mesiáš.

Jakmile se rozednilo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy 
ho však hledaly. Přišly až za ním a chtěly ho zadržet, aby od nich 
neodcházel.

On však jim řekl: „Také jiným městům musím hlásat radostnou 
zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán.“

A kázal v judských synagogách.


