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čtvrtek 29. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 6,19–23
Nyní jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Pro vaši lidskou slabost užiji příkladu z obyčejného života: Kdy-

si jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste 
vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedl-
nosti, abyste vedli život svatý.

Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili jste se vázáni předpisy 
mravního zákona. Jakýpak jste měli tehdy užitek z těch věcí? Tako-
vý, že se za to teď stydíte. Na konci těch věcí je smrt.

Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. 
A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život. Neboť od-
plata za hřích je smrt, dar Boží však je věčný život v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.

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: Ef 3,14–21
Abyste zakořeněni a upevněni v lásce dosáhli plné míry Božích darů.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři!
Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody 

na nebi i na zemi, a prosím ho: ať vám ze své bohaté božské slávy 
dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby 
Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni 
v lásce byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku 
a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno 
poznání a dosáhnout plné míry Božích darů.

Tomu pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení ne-
smírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva 
v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné 
věky. Amen.

Žl 33,1–2.4–5.11–12.18–19

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.

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.

Hospodinův úmysl trvá na věky,  
myšlenky jeho srdce po všechny pokolení. 
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,  
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,  
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,  
aby jejich duše vyrval ze smrti,  
aby jim život zachoval za hladu.

Zpěv před evangeliem: Flp 3,8–9
Aleluja. Všechno považuji za škodu a  za bezcenný brak, abych 

mohl získat Krista a byl s ním spojen. Aleluja.

Evangelium: Lk 12,49–53
Nepřišel jsem dát mír na zemi, ale rozdělení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! 

V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán!
Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale roz-

dělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: 
tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi 
a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti 
snaše a snacha proti tchyni.“


