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pátek 28. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 4,1–8
Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Čeho dosáhl Abrahám, náš tělesný praotec? Kdyby totiž Abrahám 

dosáhl ospravedlnění na základě toho, co vykonal, měl by se proč 
chlubit, ale ne před Bohem. Vždyť co říká Písmo? ,Abrahám Bohu 
uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.‘

Kdo pracuje, tomu se přece mzda nedává z milosti, nýbrž z povin-
nosti. Kdo nekoná skutky Zákona, ale věří tomu, který ospravedlňu-
je hříšníka, tomu se ta víra uznává za spravedlnost.

Tak už David blahoslaví člověka, kterému Bůh – nezávisle na skut-
cích – přičítá něco za spravedlnost: ,Blaze těm, kterým jsou špatnos-
ti odpuštěny a  jejich hříchy jsou přikryty. Blaze tomu, komu Pán 
hřích nepřičítá.‘

Žl 32,1–2.5.11

Odp.: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,  
jehož hřích je přikryt. 
Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,  
v jehož duši není klamu.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,  
svou nepravost jsem nezatajil. 
Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti“,  
a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví,  
jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
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cyklus 2

1. čtení: Ef 1,11–14
My jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše;  
vám se o tom dostalo potvrzení od slíbeného Ducha svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři!
Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli 

předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí 
své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské 
velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše.

Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svaté-
ho, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když 
jste v něho uvěřili. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dědic-
tví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj 
majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti.

Žl 33,1–2.4–5.12–13

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,  
sluší se, aby ho dobří chválili. 
Citerou oslavujte Hospodina,  
hrajte mu na desetistrunné harfě.

Neboť Hospodinovo slovo je správné,  
spolehlivé je celé jeho dílo. 
Miluje spravedlnost a právo,  
země je plná Hospodinovy milosti.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,  
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. 

Z nebe shlíží Hospodin,  
vidí všechny smrtelníky.

Zpěv před evangeliem: Žl 33,22
Aleluja. Ať spočine na nás, Pane, tvé milosrdenství, jak doufáme 

v tebe. Aleluja.

Evangelium: Lk 12,1–7
U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství lidí, že se div 
neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se 
farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, 
že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. 
Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste 
pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech.

Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale 
potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: 
Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, 
říkám vám: toho se bojte!

Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich 
není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy 
na hlavě.

Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!“


