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pátek 32. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Mdr 13,1–9
Když dovedli prozkoumat svět, jak to, že nenašli jeho Pána?

Čtení z knihy Moudrosti.

Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé,  
kteří neměli znalost Boha  
a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je,  
ani při pohledu na díla nepoznali umělce,  
ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch  
nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu  
nebo nebeská světla za bohy, vládce světa.

Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy,  
měli poznat, oč je krásnější jejich Pán,  
vždyť je stvořil sám původce krásy. 
Jestliže žasli nad jejich silou a působením,  
měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce. 
Neboť z velikosti a krásy tvorstva  
srovnáním lze poznat jejich stvořitele.

Avšak ti zasluhují jen malou výtku,  
vždyť snad jenom bloudí,  
když hledají Boha v touze ho najít. 
Vždyť se obírají jeho činy  
a snaží se je proniknout,  
ale dávají se strhnout zdáním,  
protože už to, co vidí, je krásné.

Avšak ani ti nejsou bez omluvy. 
Přece když mohli tolik poznat,  
že dovedli prozkoumat svět,  
jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?

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: 2 Jan 4–9
Kdo v tom učení zůstává, má Otce i Syna.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana.

Vyvolená paní, měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvý-
mi dětmi takové, které žijí v pravdě, jak nám to Otec nařídil. A nyní 
tě, paní, prosím – to ti píšu ne jako přikázání nové, ale jako to, které 
jsme měli od začátku – milujme se navzájem! Láska záleží v tom, že 
žijeme podle jeho přikázání.

A přikázání, jak jste slyšeli od začátku, je toto: Žijte v lásce! Mno-
ho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, 
jenž přišel v těle. Jsou to svůdci a antikristi. Dejte si pozor, abyste 
nepřišli o plody naší práce, ale abyste dostali plnou odměnu.

Kdo jde dál a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tom 
učení zůstává, má Otce i Syna.

Žl 119,1.2.10.11.17.18

Odp.: Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,  
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, kteří dbají na jeho přikázání,  
hledají ho celým srdcem.

Celým srdcem tě hledám,  
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,  
abych se neprohřešil proti tobě.

Prokaž dobro svému služebníku,  
abych byl živ a zachovával tvé slovo.

Otevři mé oči,  
ať pozoruji divy tvého zákona.

Zpěv před evangeliem: Lk 21,28
Aleluja. Vzpřimte se a  zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše 

vykoupení. Aleluja.

Evangelium: Lk 17,26–37
Den, kdy se zjeví Syn člověka.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: 

jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy 
a přišla potopa a zahubila všechny.

Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, 
sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl 
oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se 
zjeví Syn člověka.

Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nese-
stupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací na-
zpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, 
ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho.

Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, 
druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, 
druhá ponechána.“

Zeptali se ho: „Kde, Pane?“
Odpověděl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“


