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13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

1. čtení: 1 Král 19,16b.19–21
Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.

Čtení z první knihy Královské.

Hospodin řekl Eliášovi:
„Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka místo 

sebe!“
Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě 

oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. 
Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, 
běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohu políbit svého otce a svou 
matku a pak půjdu za tebou.“ Eliáš odpověděl: „Jdi a vrať se; co jsem 
ti měl učinit, to jsem udělal.“

Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, na jejich 
jařmu uvařil maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem 
a sloužil mu.

Žl 16,1–2a+5.7–8.9–10.11

Odp.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. 
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ 
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, 
ty mně zachováváš můj úděl.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, 
k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro. 
Hospodina mám neustále na zřeteli, 
nezakolísám, když je mi po pravici.

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, 
i mé tělo bydlí v bezpečí, 
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, 
nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

Ukážeš mi cestu k životu, 
u tebe je hojná radost, 
po tvé pravici je věčná slast.

2. čtení: Gal 5,1.13–18
Byli jste povoláni ke svobodě.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Bratři!
To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy 

pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí 

být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzá-
jem posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen 
v jediné větě: ,Miluj svého bližního jako sebe.‘ Jestliže se však mezi 
sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepo-
hltili!

Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo 
totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný 
odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést 
Duchem, nejste už pod Zákonem.

Zpěv před evangeliem: 1 Sam 3,9; Jan 6,68b
Aleluja. Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá; ty máš slova 

věčného života. Aleluja.
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Evangelium: Lk 9,51–62
Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se 
rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli 
do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale Samaritá-
ni ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma.

Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom 
svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“

On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam pů-

jdeš.“
Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a  nebeští ptáci 

hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“
Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého 

otce.“
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi 

a zvěstuj Boží království!“
A  ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se 

napřed rozloučil doma s rodinou.“
Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlí-

ží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“


