
kulturaslova.cz

24. srpna
svátek SV. BARTOLOMĚJE, apoštola

1. čtení: Zj 21,9b–14
Dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen  
dvanácti Beránkových apoštolů.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Anděl ke mně promluvil: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránko-
vu!“

Anděl mě přenesl v  duchu na velikou a  vysokou horu a  ukázal 
mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží 
vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově prů-
hledný jaspis.

Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct 
andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izraelských 
kmenů.

Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři 
brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních kamenů 
a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.

Žl 145,10–11.12–13ab.17–18

Odp.: Ať tvoji zbožní, Hospodine,  
vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla  
a tvoji zbožní ať tě velebí! 
Ať vypravují o slávě tvého království,  
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci,  
o slávě tvé vznešené říše. 

Tvé království je království všech věků  
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách  
a svatý ve všech svých činech. 
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,  
všem, kdo ho vzývají upřímně.

Zpěv před evangeliem: Jan 1,49b
Aleluja. Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele! Aleluja.

Evangelium: Jan 1,45–51
To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Filip potkal Natanaela a řekl mu: „Našli jsme toho, o kterém psal 
Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.“

Natanael mu namítl: „Může z Nazareta vzejít něco dobrého?“
Filip odpověděl: „Pojď a podívej se!“
Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je 

pravý Izraelita, v kterém není lsti.“
Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“
Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když 

jsi byl pod fíkovníkem.“
Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“
Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: ,Viděl jsem tě 

pod fíkovníkem‘? Uvidíš ještě větší věci.“
A dodal: „Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží 

anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“


