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cyklus 1

1. čtení: Řím 1,16–25
Ačkoli lidé Boha poznali, přece ho jako Boha nectili.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc 

a  přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale 
pak i pohanům. Neboť v něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je 
z víry a vede k víře. Tak je psáno: ,Spravedlivý bude žít z víry.‘

Bůh dává z  nebe jasně najevo svůj hněv při každé bezbožnosti 
a nespravedlnosti lidí, kteří svou nespravedlností překážejí pravdě. 
Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, protože jim to 
Bůh sám zjevil. Co je totiž u  něho neviditelné  – jeho věčná moc 
a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem 
rozumu z toho, co stvořil. Proto je nelze omluvit. Ačkoli Boha po-
znali, přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vděčnost. Jejich 
uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. 
Mysleli, že jsou mudrci, a zatím se stali blázny, když zaměnili vzne-
šeného, nesmrtelného Boha za pouhé vyobrazení smrtelného člově-
ka, ptáků, čtvernožců a plazů.

Proto je Bůh nechal klesnout do nečistoty, jak toužilo jejich srdce, 
takže si sami hanobili vlastní tělo. Zaměnili pravého Boha za bohy 
falešné, uctívali tvora a klaněli se mu místo Stvořiteli. Ten ať je vele-
bený navěky! Amen.

Žl 19,2–3.4–5

Odp.: Nebesa vypravují o Boží slávě.

Nebesa vypravují o Boží slávě  
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. 
Den dni o tom podává zprávu,  
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,  
jejichž hlas by nebylo slyšet. 
Do celé země vychází jejich hlahol,  
až na konec světa jejich slova.
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cyklus 2

1. čtení: Gal 5,1–6
Nic neplatí, zdali jsi obřezán, nebo neobřezán,  
ale víra, která se projevuje láskou.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Bratři!
To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy 

pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomou-
tu. Podívejte se, já, Pavel, vám říkám: Budete-li přijímat obřízku, 
Kristus vám nic neprospěje. A znova to zdůrazňuji každému, kdo 
se dává obřezat, že je pak povinen plnit celý Zákon. Když hledáte 
ospravedlnění v Zákoně, nemáte už s Kristem co dělat, vypadli jste 
z milosti.

Ale my vedeni Duchem, opřeni o  víru očekáváme věčný život, 
v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali jsi obřezán, 
nebo neobřezán, ale víra, která se projevuje láskou.

Žl 119,41.43.44.45.47.48

Odp.: Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine!

Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine,  
tvé pomoci podle tvého slibu.

Neodnímej z mých úst slovo pravdy,  
neboť doufám v tvá rozhodnutí.

Tvůj zákon chci stále střežit,  
navěky a navždy.

Pak si budu volně kráčet,  
protože hledám tvá nařízení.

Budu se těšit tvými předpisy,  
které miluji.

Pozvednu své ruce k tvým předpisům  
a budu rozjímat o tvých příkazech.

Zpěv před evangeliem: Žid 4,12a.d
Aleluja. Boží slovo je plné života a  síly a  pronáší soud i  nad 

nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Aleluja.

Evangelium: Lk 11,37–41
Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u sto-
lu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl.

Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťu-
jete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, 
který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je 
v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.“


