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středa 33. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: 2 Mak 7,1.20–31
Stvořitel vesmíru vám znovu dá ducha a život.

Čtení z druhé knihy Makabejské.

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s  jejich matkou. Král je dal 
mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové 
maso.

Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jedi-
ném dni viděla hynout sedm synů, ale snášela to statečně, protože 
důvěřovala v Boha. Plná ušlechtilosti povzbuzovala každého z nich 
rodnou řečí a ženskou povahu zocelila mužským smýšlením. Řekla 
jim: „Nevím, jak jste se objevili v mém lůně, neobdařila jsem vás 
duchem a životem, neuspořádala jsem údy nikoho z vás. Proto Stvo-
řitel vesmíru, který utváří vznik člověka, který dává původ všem by-
tostem, vám znovu ve svém milosrdenství dá ducha a  život, když 
o sebe nebudete dbát z lásky k jeho zákonům.“

Antioch v domnění, že jím matka opovrhuje, a s podezřením, že 
ho tupí, přemlouval zbylého nejmladšího syna nejen slovy, ale i pří-
sahou se zavázal, že ho učiní bohatým a šťastným, když odpadne od 
otcovských zákonů, ano že ho udělá svým přítelem a svěří mu vy-
soký úřad. Když tomu jinoch nevěnoval pozornost, dal král zavolat 
matku a domlouval jí, aby se stala jinochovi rádkyní k záchraně.

Po mnohých domluvách souhlasila, že svého syna přemluví. Na-
klonila se k němu a na výsměch krutému tyranu takto promluvila 
rodnou řečí: „Synu, smiluj se nade mnou! Devět měsíců jsem tě no-
sila v  lůně, po tři roky jsem tě kojila, starala jsem se o tvé vycho-
vání a výživu až do tvého nynějšího věku. Prosím tě, synu, pohleď 
na nebe a na zem, podívej se na vše, co je na nich! Věz, že Bůh to 
neudělal z věcí, které byly před tím. I lidský rod má stejný původ. 

Neboj se tohoto kata, buď hoden svých bratří a přijmi smrt, ať tě 
znovu naleznu s tvými bratry v čas milosrdenství.“

Sotva domluvila, jinoch pravil: „Na co čekáte? Neposlechnu roz-
kazu krále, poslouchám rozkazu Zákona, který byl dán Mojžíšem 
našim otcům. Ale ty, který sis na Židy vymyslel kdejaké soužení, 
neujdeš rukám Božím!“

Žl 17,1.5–6.8+15

Odp.: Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, Hospodine!

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,  
všimni si mého nářku,  
popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,  
nezakolísaly mé nohy. 
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,  
popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka,  
do stínu svých perutí mě ukryj. 
Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,  
až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
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cyklus 2

1. čtení: Zj 4,1–11
Svatý Pán, Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Já, Jan, měl jsem toto vidění: Dveře do nebe byly dokořán; a ten 
dřívější hlas, který jsem slyšel jako zvuk polnice, když se mnou mlu-
vil, zavolal na mě: „Pojď sem nahoru! Ukážu ti, co se musí stát v bu-
doucnosti.“ Hned jsem upadl do vytržení. A hle – trůn stál v nebi 
a na tom trůně někdo seděl.

Vypadal jako kámen jaspis a sardis. Trůn obepínala ze všech stran 
duha jako smaragd. Kolem dokola toho trůnu čtyřiadvacet trůnů 
a na nich sedělo čtyřiadvacet starců oblečených v bílé roucho a ka-
ždý z nich měl na hlavě zlatou korunu. A z trůnu vyrážely blesky, 
hlasy a hromy; před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, to je 
sedm Božích duchů.

Před trůnem se prostíralo moře průzračné jako křišťál a uprostřed 
na čtyřech stranách trůnu stály čtyři bytosti plné očí vpředu i vzadu. 
První bytost měla podobu lva, druhá bytost vypadala jako býk, třetí 
bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost se podobala orlovi v letu.

A každá z těch čtyř bytostí měla po šesti perutích, dokola i uvnitř 
byly samé oko, a bez ustání ve dne v noci volaly: „Svatý, svatý, svatý 
Pán, Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.“

A vždycky, když tyto bytosti vzdají slávu, čest a díky tomu, který 
sedí na trůně, žijícímu na věčné věky, těch čtyřiadvacet starců pad-
ne před tím, který sedí na trůně, pokloní se žijícímu na věčné věky, 
složí svou korunu před trůn a volají:
„Pane, náš Bože, jsi hoden,  
abys přijal slávu, čest i moc,  
protože jsi stvořil všechno,  
z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.“

Žl 150,1–2.3–4.5–6

Odp.: Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný. 
nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina v jeho svatyni,  
chvalte ho na jeho vznešené obloze! 
Chvalte ho pro jeho mocná díla,  
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby,  
chvalte ho harfou a citerou! 
Chvalte ho bubnem a tancem,  
chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály,  
chvalte ho cimbály hlučnými! 
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Zpěv před evangeliem: Jan 15,16
Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek, a váš užitek 

aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

Evangelium: Lk 19,11–28
Proč jsi neuložil moje peníze do směnárny?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš byl blízko Jeruzaléma a  lidé mysleli, že se Boží království 
musí ihned objevit; pověděl jim toto podobenství.

„Jeden urozený člověk odcházel do daleké země, aby převzal krá-
lovskou důstojnost a pak aby se vrátil.

Zavolal si deset svých služebníků, svěřil jim deset hřiven a  řekl 
jim: ,Hospodařte s nimi, dokud se nevrátím.‘
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Ale jeho občané ho nenáviděli; poslali proto za ním poselstvo se 
vzkazem: ,Nechceme toho člověka za krále!‘

On se však vrátil s královskou hodností a nařídil předvolat k sobě 
ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vyzískal.

Přišel první a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vyzískala deset hřiven.‘ Řekl 
mu: ,Správně, dobrý služebníku! Že jsi byl věrný v maličkosti, budeš 
mít pod mocí deset měst.‘

Přišel druhý a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.‘ Odpo-
věděl mu: ,A ty budeš mít pod sebou pět měst.‘

Další přišel a řekl: ,Pane, tady je tvoje hřivna; měl jsem ji uloženou 
v šátku. Bál jsem se tě, protože jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, 
sklízíš, co jsi nezasel.‘

On mu na to řekl: ,Špatný služebníku! Z  tvých vlastních slov tě 
budu soudit. Věděl jsi, že jsem přísný člověk: beru, co jsem nedal, 
a  sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy neuložil moje peníze do 
směnárny? A já, až bych přišel, vyzvedl bych je i s úrokem.‘

Těm, kdo stáli okolo, řekl: ,Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, 
který má deset hřiven!‘

Namítli mu: ,Pane, ten má už deset hřiven.‘
,Říkám vám: Každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude 

vzato i to, co má. Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za svého 
krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!‘“

Po těch řečech šel dál, vzhůru do Jeruzaléma.


