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úterý 34. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Dan 2,31–45
Bůh zřídí království, které nebude zničeno navěky a udělá konec všem říším.

Čtení z knihy proroka Daniela.

Daniel řekl Nabuchodonosorovi:
„Ty, králi, jsi měl vidění, a  hle – socha. Byla to velmi mohutná 

socha, skvěla se září, když stála proti tobě, a její vzhled byl strašný. 
Tato socha měla hlavu z ryzího zlata, prsa a ramena ze stříbra, bři-
cho a bedra z mědi. Stehna byla ze železa, nohy částečně ze železa, 
částečně z hlíny.

Díval ses, když se tu náhle bez lidského přičinění uvolnil kámen, 
udeřil do železných a  hliněných nohou sochy a  rozdrtil je. Tu se 
ihned zhroutilo železo, hlína, měď, stříbro a zlato a byly jako plevy 
na mlatu v létě, vítr je odnesl, ani stopa po nich nezůstala; kámen 
pak, který udeřil do sochy, stal se velikou horou a naplnil celou zemi.

To je sen; podáme králi jeho výklad. Ty, králi, jsi králem králů; 
Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. Do tvé moci dal všech-
na místa, kde bydlí lidé, divokou zvěř i ptactvo nebes, nad tím vším 
tě učinil vladařem – ty jsi hlava zlatá.

Po tobě povstane jiné království, menší než tvoje, a ještě třetí krá-
lovství, měděné, které ovládne celou zemi. Čtvrté království bude 
tvrdé jako železo; jako železo všechno drtí a láme, tak i ono králov-
ství toto všechno rozdrtí a zláme.

Že jsi však viděl nohy a prsty částečně z hrnčířské hlíny a částeč-
ně ze železa, to znamená, že království bude rozdělené; bude v něm 
však něco z  tvrdosti železa. Protože jsi však viděl železo smíšené 
s blátivou hlínou a prsty nohou částečně ze železa a částečně z hlíny, 
část království bude silná a část křehká. Protože jsi však viděl železo 
smíšené s blátivou hlínou, stmeleny budou sňatky, nepřilnou však 
navzájem k sobě, tak jako se železo nespojí s hlínou.

Za dob těch králů zřídí Bůh nebes království, které nebude zni-
čeno navěky, a  toto království nepřijde k  jinému národu; rozdrtí 
všechny ony říše a udělá jim konec, samo však bude trvat navěky, 
protože jsi viděl, jak se bez lidského přičinění z hory uvolnil kámen 
a rozdrtil hlínu, železo, měď, stříbro a zlato. Veliký Bůh ukázal králi, 
co bude v budoucnosti. Pravdivý je sen a spolehlivý jeho výklad!“

Dan 3,57.58.59.60.61

Všechna díla Páně, velebte Pána,  
odp.: chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána,  
odp.: chvalte a oslavujte ho navěky.

Andělé Páně, velebte Pána,  
odp.: chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána,  
odp.: chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny mocnosti Páně, velebte Pána,  
odp.: chvalte a oslavujte ho navěky.
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cyklus 2

1. čtení: Zj 14,14–20
Přišla hodina žně, obilí na zemi je úplně zralé.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Já, Jan, měl jsem vidění, a hle – bílý oblak a na oblaku sedí někdo 
podobný Synu člověka. Na hlavě měl zlatý věnec a v ruce ostrý srp. 
Potom vyšel z chrámu jiný anděl a silným hlasem volal na toho, kte-
rý seděl na oblaku: „Dej se do práce svým srpem a žni! Přišla totiž 
hodina žně, obilí na zemi je úplně zralé.“ A tehdy ten, který seděl na 
oblaku, pustil se na zemi do práce svým srpem, a země byla požata.

Pak vyšel z chrámu v nebi ještě jiný anděl a  také měl ostrý srp. 
Další anděl vyšel od oltáře, ten, který má moc nad ohněm, a zavolal 
silným hlasem na toho, který držel ostrý srp: „Dej se do práce svým 
ostrým srpem a uřež hrozny z pozemské vinice, protože bobule na 
ní jsou už úplně zralé.“ Pustil se tedy anděl svým srpem do práce na 
zemi, uřezal hrozny z pozemské vinice a naházel je do velkého lisu 
Božího hněvu. Lisovalo se mimo město a z lisu tekla krev a sahala 
koním až po uzdu na vzdálenost tisíc šest set honů.

Žl 96,10.11–12.13

Odp.: Hospodin přichází řídit zemi.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. 
Upevnil svět, aby nekolísal:  
národy řídí podle práva.

Radujte se, nebesa, zajásej, země,  
zahuč, moře a vše, co je naplňuje;  
zaplesej, pole a vše, co je na něm. 
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

Před Hospodinem, že přichází,  
že přichází řídit zemi. 
Bude řídit svět spravedlivě,  
národy bude spravovat věrně.

Zpěv před evangeliem: Zj 2,10c
Aleluja. Buď věrný až do smrti, praví Pán, a dám ti za odměnu 

život. Aleluja.

Evangelium: Lk 21,5–11
Nezůstane kámen na kameni.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pa-
mětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z  toho, co 
vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“

Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, 
že to už nastává?“

Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé 
totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ,Já jsem to!‘ a ,Ten čas 
je tady!‘ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, 
neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“

Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti 
království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, 
hrozné úkazy a velká znamení na nebi.“


