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sobota 26. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Bar 4,5–12.27–29
Ten, který na vás dopustil neštěstí, vám dá zase věčnou radost.

Čtení z knihy proroka Barucha.

Buď dobré mysli, můj lide,  
který máš slavné jméno Izrael;  
nejste prodáni národům k záhubě,  
ale proto jste vydáni protivníkům,  
že jste k hněvu popudili Boha. 
Vždyť jste rozhněvali svého stvořitele,  
protože jste obětovali zlým duchům, a ne Bohu. 
Zapomněli jste na věčného Boha, který vás vychoval,  
a zarmoutili jste Jeruzalém, matku, která vás živila.

Viděla, jak na vás přichází hněv od Boha, a řekla:  
„Slyšte, sousedé Siónu,  
neboť Bůh na mě přivedl velikou žalost. 
Viděla jsem zajetí svých synů a dcer,  
do kterého je přivedl Věčný. 
S radostí jsem je vychovávala,  
s pláčem a žalostí jsem je propustila. 
Nikdo ať se neraduje nade mnou, vdovou,  
od mnohých opuštěnou. 
Zpustošena jsem pro hříchy svých dětí,  
že se uchýlily od Božího zákona.

Buďte dobré mysli, děti, a volejte k Bohu,  
neboť vás bude mít na paměti ten, který to dopustil. 
Jako vaše mysl tíhla k tomu, abyste se od Boha vzdalovali,  
tak se ho snažte po svém obrácení zase hledat  
s desetkrát větší horlivostí. 

Ano, ten, který na vás dopustil neštěstí,  
s vaším vysvobozením vám dá zase věčnou radost!“

Žl 69,33–35.36–37

Odp.: Hospodin slyší chudáky.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;  
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! 
Neboť Hospodin slyší chudáky,  
nepohrdá svými vězni. 
Nechť ho chválí nebe i země,  
moře a vše, co se v nich hýbe.

Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města:  
budou tam bydlet a obsadí je. 
Zdědí je potomci jeho služebníků,  
budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
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cyklus 2

1. čtení: Job 42,1–3.5–6.12–16
Nyní tě zří moje oči; proto odvolávám.

Čtení z knihy Job.

Job odpověděl Hospodinu a řekl:
„Vím, že zmůžeš všechno,  

že ti není nemožný žádný záměr. 
Kdo by mohl neznalostí zatemňovat prozřetelnost? 
Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím,  
vyšších než já, které nemohu chápat. 
Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu,  
ale nyní tě zří moje oči. 
Proto odvolávám a projevuji lítost  
v popelu a v prachu.“

A  Hospodin požehnal Jobovi nakonec víc než dříve, neboť měl 
čtrnáct tisíc kusů bravu, šest tisíc velbloudů, tisíc párů skotu a tisíc 
oslic. Měl pak ještě sedm synů a tři dcery. První dal jméno Jemima, 
druhé Kassia a třetí Keren happuch. V celém kraji nebylo krásněj-
ších žen nad Jobovy dcery. Otec jim dal podíl na dědictví s  jejich 
bratry.

Potom žil Job ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a vnuky, čtyři 
pokolení. I zemřel Job jako stařec ve vysokém věku.

Žl 119,66.71.75.91.125.130

Odp.: Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine!

Nauč mě moudrosti a vědění,  
neboť důvěřuji tvým předpisům.

Dobře mi, že jsem byl pokořen,  
abych se naučil tvým příkazům.

Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí,  
že jsi mě pokořil podle práva.

Podle tvých rozhodnutí země trvá stále,  
neboť všechno ti slouží.

Jsem tvůj služebník, pouč mě,  
abych poznal tvá přikázání.

Výklad tvých slov osvěcuje,  
poučuje prosté lidi.

Zpěv před evangeliem: srov. Mt 11,25
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího 

království odhalil maličkým. Aleluja.

Evangelium: Lk 10,17–24
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, do-
konce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“

Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal 
jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu 
sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak 
z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména 
jsou zapsána v nebi.“

V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane 
nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, 
odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi 
dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je 
Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“
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Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: „Bla-
hoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků 
a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, 
ale neslyšeli.“


