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pátek 33. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 1 Mak 4,36–37.52–59
Slavili posvěcené oltáře a s radostí obětovali celopaly.

Čtení z první knihy Makabejské.

Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme 
očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo 
a vystoupilo na horu Sión.

Dvacátého pátého dne devátého měsíce – měsíce kislevu – roku 
sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli 
oběti na novém zápalném oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a té-
hož dne, kdy ho pohané znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu 
citer, harf a cimbálů.

Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který 
jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí obětovali 
celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu ozdobili zla-
tými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a zasadili do 
nich dveře.

V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. 
Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny 
posvěcení oltáře slavily s radostí a jásotem každoročně ve svůj čas 
po osm dní od dvacátého pátého dne měsíce kislevu.

1 Kron 29,10bc.11abc.11d–12a.12bcd

Odp.: Chválíme tvé slavné jméno, Hospodine!

Veleben buď, Hospodine,  
Bože Izraele, našeho otce,  
od věků na věky.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc,  
nádhera, lesk i vznešenost,  
neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,  
ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,  
od tebe je bohatství a velebnost.

Ty vládneš nade vším,  
v tvé ruce je síla a moc,  
z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
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cyklus 2

1. čtení: Zj 10,8–11
Vzal jsem ten malý svitek a spolkl ho.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Hlas z nebe, který jsem já, Jan, už slyšel, zase na mě promluvil: 
„Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla stojícího na moři a na 
zemi!“

Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek 
dal. Odpověděl mi: „Vezmi ho a spolkni! Způsobí ti v břiše hořko, 
ale v  ústech se ti bude sladce rozplývat jako med.“ Vzal jsem ten 
malý svitek z andělovy ruky a spolkl ho. V ústech se mi sladce roz-
plýval jako med, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi to v břiše.

Pak mi bylo řečeno: „Znovu musíš prorokovat proti mnoha lidem, 
národům, jazykům a králům.“

Žl 119,14.24.72.103.111.131

Odp.: Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, Hospodine!

Raduji se na cestě tvých přikázání  
jako z velkého bohatství.

Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,  
tvé příkazy jsou mými rádci.

Lepší je pro mě zákon tvých úst  
než tisíce ve zlatě a stříbře.

Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky,  
nad med jsou sladší pro má ústa.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,  
neboť jsou radostí mého srdce.

Otvírám ústa a nabírám dech,  
neboť toužím po tvých předpisech.

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.

Evangelium: Lk 19,45–48
Z domu Božího jste udělali lupičské doupě.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: 
„Je psáno: ,Můj dům má být domem modlitby‘, ale vy jste z něho 
udělali lupičské doupě.“

Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži 
z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, pro-
tože všechen lid na něm visel a rád mu naslouchal.


