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sobota po 6. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 18.23–28
Apollos dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Po krátkém pobytu v Antiochii Pavel odtamtud odešel a po po-
řádku procházel galatský kraj a Frýgii a utvrzoval všechny učedníky.

Mezitím přišel do Efesu jeden Žid, jmenoval se Apollos a pochá-
zel z Alexandrie. Byl to dobrý řečník a výborně se vyznal v Písmu. 
Byl poučen v nauce Páně, mluvil nadšeně a uměl přiléhavě vykládat 
o Ježíšovi, ačkoli znal jen křest Janův. Začal tedy neohroženě mluvit 
v synagóze. Když ho slyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě 
důkladněji mu vyložili Boží nauku.

Když pak chtěl jít do Achaje, bratři mu to schvalovali a napsali 
tamějším křesťanům, aby ho přijali. Když tam přišel, prokázal svými 
schopnostmi obdrženými od Boha vynikající služby věřícím, neboť 
pádně usvědčoval židy a veřejně jim dokazoval z Písma, že Ježíš je 
Mesiáš.

Žl 47,2–3.8–9.10

Odp.: Bůh je králem celého světa. 
nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,  
jásejte Bohu radostným hlasem,  
protože Hospodin je vznešený, hrozný,  
je to veliký král nad celou zemí.

Protože Bůh je králem celého světa,  
zpívejte mu chvalozpěv! 

Bůh vládne národům,  
Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

Knížata národů se přidružují  
k lidu Abrahámova Boha. 
Vždyť Bohu patří vládcové země,  
je nadmíru vznešený.

Zpěv před evangeliem: Jan 16,28
Aleluja. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím 

svět a jdu k Otci. Aleluja.

Evangelium: Jan 16,23b–28
Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu 

mém, dá vám. Dosud jste o  nic neprosili ve jménu mém. Proste, 
a dostanete, aby se vaše radost naplnila.

To vše jsem vám říkal obrazně. Přichází hodina, kdy k vám už ne-
budu mluvit obrazně, ale otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. 
V ten den budete prosit ve jménu mém a neříkám vám, že já budu 
prosit Otce za vás; vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milo-
vali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a jdu 
k Otci.“ 


