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pondělí 24. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Tim 2,1–8
Ať se konají modlitby za všechny lidi. 
Tak je to dobré a milé Bohu; on chce, aby se všichni lidé zachránili.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby proseb-
né, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají 
moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbož-
nosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. 
On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

Je totiž jenom jediný Bůh a  jenom jediný prostředník mezi Bo-
hem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné 
za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za 
hlasatele toho a za apoštola  – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele 
víry a pravdy mezi pohany.

Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat 
čisté ruce bez hněvu a sváru.

Žl 28,2.7.8–9

Odp.: Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám,  
když vztahuji své ruce k tvému svatému chrámu.

Hospodin je má síla a můj štít,  
důvěřuje v něho mé srdce, dostal jsem pomoc,  
proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.

Hospodin je silou svého lidu,  
záštitou spásy svému pomazanému. 
Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví,  
pas je a nes je až navěky!
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cyklus 2

1. čtení: 1 Kor 11,17–26.33
Dojde-li mezi vámi k rozštěpení, už to není večeře, jak ji ustanovil Pán.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Nemohu chválit, že když se scházíte, je to spíše ke škodě než 

k užitku. Předně slyším, že když se shromažďujete v církevní obci, 
oddělujete se jedni od druhých, a zčásti tomu věřím. Nedá se tomu 
vyhnout, že mezi vámi dojde i k rozštěpení. Tak se aspoň ukáže, kte-
ří z vás jsou opravdu dobří.

Když se tedy scházíte, už to není večeře, jak ji ustanovil Pán. Každý 
si totiž bere, co si přinesl k jídlu, takže potom jeden má hlad, a dru-
hý je napilý. Copak nemáte dost domů, kde byste se mohli najíst 
a napít? Či pohrdáte církevní obcí Boží, že zahanbujete ty, kdo nic 
nemají? Co vám na to mám říci? Pochválit vás? V tomhle vás chválit 
nemohu.

Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš prá-
vě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: 
„Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ 
Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlou-
va, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou 
památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a  pijete z  tohoto kalicha, 
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé.

Žl 40,7–8a.8b–9.10.17

Odp.: Zvěstujeme smrt Páně, dokud on nepřijde.

V obětních darech si nelibuješ,  
zato jsi mi otevřel uši. 
Celopaly a smírné oběti nežádáš,  
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno:  
Rád splním tvou vůli, můj Bože,  
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,  
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nechť jásají a v tobě se radují  
všichni, kteří tě hledají,  
ti, kteří touží po tvé pomoci,  
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“

Zpěv před evangeliem: Jan 3,16
Aleluja. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; 

každý, kdo v něho věří, má život věčný. Aleluja.

Evangelium: Lk 7,1–10
Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Je-
den setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však 
byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu 
židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil.
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Starší přišli k  Ježíšovi a  horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, 
abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synago-
gu.“ Ježíš šel s nimi.

Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele 
se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel 
do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale 
řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk 
podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu ,jdi‘, a  jde, 
a jinému ,přijď‘, a přijde, a svému služebníkovi ,udělej to‘, a udělá to.“

Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho 
následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském národě jsem 
nenašel takovou víru!“

Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je 
zdráv.


