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čtvrtek 30. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Řím 8,31b–39
Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušet-

řil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také 
všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? 
Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, 
ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo 
útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí 
nebo zabití? Stojí přece v Písmu: ,Stále jsme pro tebe vydáváni na 
smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.‘ Ale v tom ve všem 
skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, 
ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani 
hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží 
lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Žl 109,21–22.26–27.30–31

Odp.: Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

Hospodine, Pane, zastaň se mně pro své jméno,  
vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá! 
Já jsem totiž chudák a ubožák,  
srdce se mi svíjí v nitru.

Pomoz mi, Hospodine, můj Bože,  
zachraň mě podle svého slitování! 
Ať poznají, že je to tvá ruka,  
že tys to učinil, Hospodine!

Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy,  
uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,  
neboť stanul chudákovi po pravici,  
aby ho zachránil před soudci.
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cyklus 2

1. čtení: Ef 6,10–20
Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři!
Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do 

plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vedeme 
přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům 
a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti 
zlým duchům v ovzduší.

Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci 
odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opá-
sáni kolem beder životem podle pravdy, oblečeni pancířem sprave-
dlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy 
se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny 
ohnivé střely zlého ducha.

Vezměte také přilbu spásy a meč Ducha, to je slovo Boží. Při každé 
příležitosti proste a modlete se, jak to vnuká Duch. Buďte v tom vel-
mi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany a také za mne, 
aby mi bylo dáno pravé slovo, když promlouvám, abych bez okolků 
zvěstoval tajemné pravdy evangelia – jsem jeho hlasatelem v pou-
tech! – a abych mluvil neohroženě, jak je mou povinností.

Žl 144,1.2.9–10

Odp.: Veleben buď Hospodin, má Skála!

Veleben buď Hospodin, má Skála,  
on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště,  
má pevnost a můj zachránce,  

můj štít a můj útulek,  
on mi podmaňuje národy.

Bože, novou píseň ti zazpívám,  
na harfě s desíti strunami ti zahraji,  
tobě, jenž dáváš králům vítězství,  
který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.

Zpěv před evangeliem: Lk 19,38
Aleluja. Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. 

Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Aleluja.

Evangelium: Lk 13,31–35
Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: „Odejdi odtud, proto-
že Herodes tě chce zabít!“

Odpověděl jim: „Jděte a  řekněte té lišce: ,Vyháním zlé duchy 
a  uzdravuji dnes a  zítra, a  třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak 
dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, 
aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.‘

Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou 
k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shro-
mažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.

Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, do-
kud nepřijde doba, kdy řeknete: ,Požehnaný, který přichází ve jmé-
nu Páně!‘“


