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čtvrtek 27. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Mal 3,13–20a
Hle, přijde den, který plane jako pec.

Čtení z knihy proroka Malachiáše.

Drze proti mně mluvíte – praví Hospodin. Ptáte se: „Copak jsme 
mezi sebou mluvili proti tobě?“ Říkáte: „Zbytečné je sloužit Bohu! 
Jaký užitek máme z  toho, že vůči němu zachováváme závazky, že 
kráčíme před Hospodinem zástupů v kajícím šatě? Nyní musíme za 
šťastné prohlásit lidi zpupné, vždyť mají úspěch ti, kdo se dopouštějí 
bezbožnosti, pokoušejí Boha, ale zůstávají bez pohromy!“

Tak mezi sebou rozmlouvali bohabojní, jeden s druhým. Hospo-
din to pozoroval a slyšel – před ním byla psána pamětní kniha pro 
ty, kdo se bojí Hospodina a ctí jeho jméno. Stanou se mým majet-
kem – praví Hospodin zástupů – v den, kdy budu jednat. Smiluji se 
nad nimi, jako se otec smilovává nad synem, který mu slouží. Opět 
uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo Bohu 
slouží, a kdo mu neslouží.

Neboť hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou 
všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který 
přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane ko-
řen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, 
které má na svých křídlech uzdravení.

Žl 1,1–2.3.4+6

Odp.: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,  
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,  

a nezasedá ve shromáždění rouhačů,  
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně  
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,  
ve svůj čas přináší ovoce,  
listí mu nevadne  
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:  
jsou jako pleva rozvátá větrem. 
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,  
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
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cyklus 2

1. čtení: Gal 3,1–5
Dostali jste Ducha za skutky ze Zákona, anebo za víru?

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl 
zrovna před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Jen to bych 
od vás rád věděl: dostali jste Ducha za skutky Zákona, anebo za víru, 
jak vám byla hlásána? To jste tak pošetilí? Začali jste duchem, a teď 
končíte tělem? Tak veliké věci jste prožili, a všechno je nadarmo? 
V tom případě by to ovšem bylo nadarmo. Tedy ten, který vám udě-
luje Ducha a dělá mezi vámi zázraky, činí to za skutky Zákona, ane-
bo za víru, jak vám byla hlásána?

Lk 1,69–70.71–72.73–75

Odp.: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,  
neboť navštívil svůj lid.

Vzbudil nám mocného spasitele  
z rodu svého služebníka Davida,  
jak slíbil odpradávna  
ústy svých svatých proroků.

Zachránil nás od nepřátel,  
z rukou všech, kdo nás nenávidí. 
Slitoval se nad našimi otci,  
rozpomenul se na svou svatou smlouvu.

Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,  
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu  
a vysvobozeni z rukou nepřátel  
zbožně a spravedlivě sloužili  
po všechny dny svého života.

Zpěv před evangeliem: srov. Sk 16,14b
Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům 

tvého Syna. Aleluja.

Evangelium: Lk 11,5–13
Proste, a dostanete.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s pros-

bou: ,Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, 
který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.‘ On však by 
mu zevnitř odpověděl: ,Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje 
děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘

Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to 
jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co 
potřebuje.

Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, 
a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalé-
zá, a kdo tluče, tomu se otevře.

Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu 
dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? 
Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, 
čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“


