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úterý 27. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Jon 3,1–10
Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování, a Bůh se smiloval.

Čtení z knihy proroka Jonáše.

Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň, jdi do velikého města 
Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do 
Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před 
Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet měs-
tem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ 
Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se v ží-
nice, velcí i malí.

Zpráva o tom se dostala až k ninivskému králi. Vstal ze svého trů-
nu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela. Dal pro-
volat: „V Ninive, z rozkazu krále a jeho velmožů: Lidé ani dobytek, 
skot ani brav, nesmějí nic jíst, nesmějí se pást ani pít vodu. Oblék-
nou se do žínic, lidé i dobytek, úpěnlivě budou prosit Boha; každý ať 
změní své hříšné chování a odvrátí se od nepravosti, která mu lpí na 
rukou. Snad se Bůh obrátí a smiluje, snad upustí od svého hrozného 
hněvu, a my nezahyneme.“

Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval 
se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.

Žl 130,1–2.3–4.7b–8

Odp.: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,  
Pane, kdo obstojí?

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,  
Pane, vyslyš můj hlas! 
Tvůj sluch ať je nakloněn  
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,  
Pane, kdo obstojí? 
Ale u tebe je odpuštění,  
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Neboť u Hospodina je slitování,  
hojné je u něho vykoupení. 
On vykoupí Izraele  
ze všech jeho provinění.
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cyklus 2

1. čtení: Gal 1,13–24
Bůh rozhodl, že mi zjeví svého Syna,  
abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Bratři!
Slyšeli jste přece, jak jsem se kdysi choval, když jsem byl ještě 

židem: pronásledoval jsem Boží církev, že to přesahovalo všechny 
meze, a snažil jsem se ji zničit. V horlivosti pro židovství jsem ve 
svém národě předstihoval mnoho svých vrstevníků, protože jsem 
byl daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předcích.

Bůh si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povo-
lal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou 
zvěst pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi ani jsem nešel nahoru 
do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly přede mnou. Odešel jsem 
do Arábie a pak se znova vrátil do Damašku.

Za tři roky potom jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní 
zkušenosti poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní. Z ostat-
ních apoštolů jsem však viděl jen Jakuba, bratra Páně. Dovolávám se 
Boha za svědka, že nelžu, co vám tady píšu.

Pak jsem šel do krajin syrských a kilikijských. Křesťanským obcím 
v Judsku jsem však zůstal osobně neznám. Pouze slýchali: „Ten, kte-
rý nás kdysi pronásledoval, teď sám hlásá tu víru, kterou dříve ničil.“ 
A chválili kvůli mně Boha.

Žl 139,1–3.13–14ab,14c–15

Odp.: Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,  
ty víš, když sedám i když vstávám. 

Poznáváš mé myšlenky již z dálky;  
ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,  
všímáš si všech mých cest.

Tys přece stvořil mé ledví,  
utkal jsi mě v lůně mé matky. 
Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,  
úžasná jsou tvoje díla.

Dokonale znáš mou duši,  
má podstata ti nezůstala utajena,  
když jsem byl tvořen v skrytu,  
spřádán v hlubinách země.

Zpěv před evangeliem: Lk 11,28
Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo, a zachovávají ho. 

Aleluja.

Evangelium: Lk 10,38–42
Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena 
jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadi-
la Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč.

Marta měla plno práce s  obsluhou. Přistoupila k  němu a  řekla: 
„Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat sa-
motnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ 
se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší 
úděl a ten jí nikdo nevezme.“


