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čtvrtek 26. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Neh 8,1–4a.5–6.7b–12
Ezdráš otevřel knihu Zákona, velebil Hospodina a lid odpověděl: Amen, amen!

Čtení z knihy Nehemiášovy.

Všechen lid do jednoho se shromáždil na prostranství před Vodní 
bránou a vyzvali znalce písma Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova 
zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Kněz Ezdráš přinesl Zákon 
před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozu-
mět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostran-
ství před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami 
a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu 
Zákona s napětím.

Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten 
účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše 
než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil 
Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma 
rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu 
až k zemi. Lid stál na místě a levité mu vysvětlovali Zákon. Četlo se 
v knize Božího zákona, překládali a vykládali ho, a tak pochopili, co 
se četlo.

Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří 
poučovali lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, 
vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, 
když slyšeli slova Zákona.

Ezdráš jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a po-
sílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den 
je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hos-
podina je vaše síla!“

Také levité uklidňovali všechen lid: „Utište se! Dnešní den je svatý. 
Nebuďte zarmoucení!“ A všechen lid se rozešel, aby jedli a pili a po-
sílali výslužky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože pocho-
pili slova, která jim byla hlásána.

Žl 19,8.9.10.11

Odp.: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,  
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.  
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,  
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,  
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
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cyklus 2

1. čtení: Job 19,21–27
Vím, že můj Obhájce žije.

Čtení z knihy Job.

Job se ujal slova a řekl:
„Smilujte se nade mnou, smilujte se, moji přátelé,  

vždyť ranila mě Boží ruka. 
Proč mě stíháte jako Bůh? 
Nemůžete se nasytit mého masa? 
Kéž by byla napsána má slova,  
kéž by byla vyryta do mědi,  
železným rydlem do olova,  
navěky vtesána do kamene.

Ale já vím, že můj Obhájce žije  
a jako poslední vstane na zemi,  
u sebe mě postaví po mém probuzení  
a ve svém těle spatřím Boha. 
Já sám ho spatřím,  
mé oči ho uvidí, ne jako nepřítele:  
mé ledví v mém nitru touhou po něm prahne.“

Žl 27,7–8a.8b–9abc.13–14

Odp.: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,  
smiluj se nade mnou, vyslyš mě! 
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá.

Hospodine, hledám tvou tvář,  
neskrývej svou tvář přede mnou,  
v hněvu neodmítej svého služebníka! 
Tys má pomoc, nezavrhuj mě!

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina  
v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,  
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Zpěv před evangeliem: Mk 1,15
Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte 

evangeliu. Aleluja.

Evangelium: Lk 10,1–12
Spočine na něm váš pokoj.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před 
sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 
poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. 
Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S  nikým se cestou nepo-
zdravujte.

Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ,Pokoj tomuto 
domu!‘ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, 
jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, 
protože dělník má právo na svou mzdu.

Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého měs-
ta a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější ne-
mocné a říkejte jim: ,Přiblížilo se k vám Boží království!‘

Když přijdete do některého města a  nepřijmou vás, vyjděte do 
jeho ulic a řekněte: ,I ten prach, který se nám ve vašem městě při-
chytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se 
Boží království!‘

Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“


