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18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C)

1. čtení: Kaz 1,2; 2,21–23
Co má člověk za všechno svoje namáhání?

Čtení z knihy Kazatel.

Marnost nad marnost  – praví Kazatel  – marnost nad marnost, 
všechno je marnost.

Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, rozvážně a  úspěšně, 
a nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to 
je marnost a  velké zlo. Co má člověk za všechno svoje namáhání 
a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen 
starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neod-
počine. I tohle je marnost.

Žl 90,3–4.5–6.12–13

Odp.: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.

Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach  
a pravíš: „Vraťte se smrtelníci!“ 
Neboť tisíc let je v tvých očích  
jako včerejší den, který minul,  
a jako noční hlídka.

Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,  
podobají se pučící trávě: 
Zrána kvete a bují,  
večer je skosena a vadne.

Nauč nás počítat naše dny,  
ať dojdeme k moudrosti srdce. 
Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? 
Slituj se nad svými služebníky.

Nasyť nás brzy svou slitovností,  
ať jásáme a radujeme se po celý život! 
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,  
dej zdar práci našich rukou,  
dej zdar práci našich rukou!

2. čtení: Kol 3,1–5.9–11
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Bratři!
Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, 

kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na 
to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý 
v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním uká-
žete ve slávě.

Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smil-
ství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a  chamtivost, která je 
modloslužbou.

Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka staré-
ho s  jeho počínáním, a oblečte člověka nového, který se obnovuje 
k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. Tady už není 
Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo 
člověk svobodný, ale všecko a ve všem je Kristus.

Zpěv před evangeliem: Mt 5,3
Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské 

království. Aleluja.
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Evangelium: Lk 12,13–21
Čí bude to, co jsi nashromáždil?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, 
aby se rozdělil se mnou o dědictví!“

Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem 
nebo rozhodčím?“

Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamti-
vostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, 
co má.“

Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na 
poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ,Co udělám? Vždyť 
už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,‘ řekl si, ,strhnu 
své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zá-
soby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, 
jez, pij, vesele hoduj!‘

Bůh mu však řekl: ,Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat 
svou duši; a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘

Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před 
Bohem.“


