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5 

SALESI NSK  PROVINCIE PRAHA

DEKRET

č. j. 5/2018

VLASTN  ME N  LEKCION  SALESI NSK  RODINY

Dne 8. prosince 2015 Salesiánská provincie Praha vydala Vlastní misál 
Salesiánské rodiny. Tento misál doplňujeme lekcionářem mešních peri-
kop ke cti salesiánských svatých, pro slavení liturgie uprostřed mladých 
lidí a Salesiánské rodiny.

Český překlad italského Vlastního mešního lekcionáře Salesiánské 
rodiny používá texty schválené Apoštolskou konstitucí Scripturarum 
thesaurus, kterou vyhlásil papež Jan Pavel II. dne 25. dubna 1979. Jed-
ná se o novou úpravu latinského překladu Písma svatého Nova Vulgata 
Bibliorum Sacrorum Editio (editio typica 1979). Všechny texty českého 
mešního lekcionáře (ze dne 5. srpna 1970; Prot. n. 2575/70) byly znovu 
prohlédnuty a rozdělení do kapitol a veršů bylo přizpůsobeno této nové 
úpravě latinského překladu. 

V druhém a třetím upraveném vydání bylo přihlédnuto k dalším změ-
nám latinského Ordo lectionum missae (editio typica altera 1981, editio 
typica tertia 2002).

Tohoto liturgického textu má být používáno při bohoslužbách místo 
dřívějších českých překladů.

P. Petr Vaculík 
provinciál

V Praze dne 31. ledna 2018 
o slavnosti svatého Jana Boska
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6 KALENDÁŘ  ČESKÉ SALESIÁNSKÉ PROVINCIE

KALENDÁŘ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ PROVINCIE

LEDEN

 8. Bl. Titus Zeman, kněz, mučedník památka
15.  Bl. Alois Variara, kněz památka; pro ASC: svátek
22. Bl. Laura Vicuña, panna nezávazná památka; pro FMA: památka
24. Sv. František Saleský, biskup a učitel církve, 

titulární světec a patron Společnosti sv. Františka Saleského  svátek
30. Bl. Bronisław Markiewicz, kněz nezávazná památka
31.  Sv. Jan Bosco, kněz, „Otec a učitel mládeže“, 

zakladatel Společnosti sv. Františka Saleského, Institutu 
Dcer Panny Marie Pomocnice, Sdružení salesiánů spolupracovníků
 slavnost 

ÚNOR

 1. Připomínka všech zemřelých spolubratří salesiánů  pro SDB
 7. Bl. Pius IX., papež nezávazná památka
 9. Bl. Eusebia Palomino Yenesová, 

panna nezávazná památka; pro FMA: památka
25. Sv. Alois Versiglia, biskup, a sv. Kalist Caravario, kněz, 

salesiánští prvomučedníci  svátek

KVĚTEN

 6. Sv. Dominik Savio, chlapec svátek
13. Sv. Marie Dominika Mazzarellová, panna, spoluzakladatelka 

Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice  svátek; pro FMA: slavnost
15. Panna Maria Fatimská památka
16. Sv. Alois Orione, kněz nezávazná památka
18. Sv. Leonard Murialdo, kněz nezávazná památka
24. Blahoslavená Panna Maria Pomocnice křesťanů, 

hlavní patronka Společnosti sv. Františka Saleského 
a Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice 
a Sekulárního institutu Volontarií Dona Boska slavnost

25. Připomínka zemřelých spolusester salesiánek pro FMA 
29. Bl. Józef Kowalski, kněz, mučedník památka
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7KALENDÁŘ  ČESKÉ SALESIÁNSKÉ PROVINCIE

ČERVEN

 8. Bl. Štěpán Sándor, koadjutor, mučedník památka
12. Bl. František Kęsy a druhové, mučedníci nezávazná památka 
23. Sv. Josef Cafasso, kněz památka

ČERVENEC

 7. Bl. Marie Romero Menesesová, 
panna nezávazná památka; pro FMA: památka

SRPEN

 2. Bl. Augustin Czartoryski, kněz nezávazná památka
25. Bl. Marie Troncattiová, panna nezávazná památka
26. Bl. Zefyrin Namuncurá, salesiánský aspirant nezávazná památka

ZÁŘÍ

22. Bl. Josef Calasanz Marqués, kněz
Bl. Jindřich Sáiz Aparicio, kněz, a 93 druhů, mučedníků památka

ŘÍJEN

 5. Bl. Albert Marvelli, oratorián nezávazná památka
13. Bl. Alexandrina Marie da Costa, panna nezávazná památka
24. Sv. Alois Guanella, kněz nezávazná památka
25. Výroční den posvěcení kostela (kde není znám den posvěcení) 

 slavnost
29. Bl. Michal Rua, kněz památka

LISTOPAD

 5. Připomínka zemřelých dobrodinců a členů 
Salesiánské rodiny pro SDB

13. Bl. Artemide Zatti, koadjutor památka
15. Bl. Magdaléna Moranová, panna nezávazná památka; 

 pro FMA: památka 
25. Připomínka zemřelých rodičů salesiánů pro SDB

PROSINEC

 5. Bl. Filip Rinaldi, kněz, zakladatel Sekulárního institutu Volontarií 
Dona Boska památka; pro VDB: svátek
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9LEDEN

VLASTNÍ TEXTY

8. ledna

Bl. Tita Zemana, kněze a mučedníka 

Památka

1. čtení 1 Jan 3,11–16

To je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

To je poselství, které jste slyšeli už na začátku: máme se 
navzájem milovat. Ne jako Kain, který byl ze zlého ducha 
a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho skutky 
byly špatné, ale skutky jeho bratra byly spravedlivé.

Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že 
jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. 
Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí své-
ho bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá v sobě trva-
lý a věčný život. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za 
nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život 
za své bratry.

Žl 34(33)

Odp.: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, 
ať to slyší pokorní a radují se. 

Odp.
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10 VLASTNÍ TEXTY

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Odp.: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech. 

Odp. 

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. 
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká. 

Odp.

Zpěv před evangeliem Srov. Mt 10,18.22

Aleluja. Budou vás vodit před vladaře kvůli mně, abyste 
vydali svědectví – kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 
Aleluja. 

Evangelium  Mt 10,26–31

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. 

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Nebojte se jich! Nic není tak tajného, že by to neby-
lo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. 
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá 
do ucha, hlásejte ze střech!
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11LEDEN

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemo-
hou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši 
i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani 
jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. 
U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Neboj-
te se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.

15. ledna

Bl. Aloise Variary, kněze 

Památka; pro ASC: svátek

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hledis-
ka vhodné, mohou se vzít následující.

1. čtení  2 Kor 5,14–20

Svěřil nám službu, abychom hlásali usmíření.

ČTEN  Z DRUH HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Kristova láska nás nutí k tomuto úsud-
ku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel 
za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro 
toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. 

Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle lid-
ských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali po-
dle lidských měřítek, teď už to neděláme. 

Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. 
To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází 
od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil nám 
službu, abychom hlásali toto usmíření. 
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12 VLASTNÍ TEXTY

Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou, li-
dem už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním 
o tomto usmíření. 

Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napo-
mínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bo-
hem!

Žl 117(116)

Odp.: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Chvalte Hospodina, všichni lidé, 
oslavujte ho, všechny národy. 

Odp.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství 
a Hospodinova věrnost trvá navěky. 

Odp.

Zpěv před evangeliem Mk 1,17

Aleluja. Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře 
lidí. Aleluja.

Evangelium Lk 5,1–11

Na tvé slovo spustím sítě.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho 
tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě 
lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. 
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13LEDEN

Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, 
a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se 
a z lodi učil zástupy. 

Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu 
a spusťte sítě k lovení!“

Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopoti-
li, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ 

Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim 
sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, 
aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až 
se potápěly. 

Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: 
„Pane, odejdi ode mne: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se 
ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lo-
vem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba 
a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. 

Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit 
lidi.“ 

Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.

22. ledna

Bl. Laury Vicuñi, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hledis-
ka vhodné, mohou se vzít následující.

1. čtení 1 Jan 3,13–16

On za nás dal svůj život.
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14 VLASTNÍ TEXTY

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

Milovaní! My víme, že jsme přešli ze smrti do života, 
a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 
Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žád-
ný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život.

Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj 
život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.

Žl 34(33)

Odp.: Veleben buď Hospodin, radost svých svatých.

Nebo:

Odp.: Hospodine, ty jsi síla slabých.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Odp.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Odp.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Odp.
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15LEDEN

Jako ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Odp.

Zpěv před evangeliem Flp 1,29

Aleluja. Vám se dostalo té milosti, že smíte v Krista nejen 
věřit, ale také pro něj trpět. Aleluja.

Evangelium  Mt 10,28–33

Nebojte se.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se těch, kdo zabíje-
jí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který 
může zahubit v pekle duši i tělo.

Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden 
z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás 
však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se 
tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.

Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se 
přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě 
před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

Nebo:

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 13,34

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se 
navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.
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16 VLASTNÍ TEXTY

Evangelium  Jan 15,9–17

Nikdo nemá větší lásku, než je tato: položit život.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak 
já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li 
moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zacho-
vával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To 
jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se 
vaše radost naplnila.

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já mi-
loval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přá-
tele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co 
já vám ukládám.
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, 

co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil 
jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek 
aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete 
prosit ve jménu mém.

To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

24. ledna

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, 
titulárního světce a patrona 

Společnosti sv. Františka Saleského 

Svátek

Kde se slaví jako slavnost, je první čtení z knihy proroka Ezechiela 
s vlastním responsoriálním žalmem. Druhé čtení, Aleluja se svým 
veršem a evangelium jsou jako při svátku.
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1. čtení  Jak 3,13–18

Moudrost shora je čistá, shovívavá a plná milosrdenství.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA JAKUBA.

Milovaní! Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať 
tedy ukáže ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně 
a moudře! Ale máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobec-
tví, nevynášejte se a nefalšujte pravdu.

To není moudrost, jež přichází shůry, ale pozemská, ži-
vočišná, ďábelská. Kde totiž vládne nevraživost a sobec-
kost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je 
však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, 
plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani po-
krytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji seme-
no, jehož plodem je spravedlnost.

Žl 34(33)

Odp.: Blaze člověku, který doufá v Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Odp.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

Odp.
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Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.
Pojďte, synové, a slyšte mě,
naučím vás bát se Hospodina.

Odp.: Blaze člověku, který doufá v Hospodina.

Zdržuj svůj jazyk od zlého,
své rty od falešných slov.
Chraň se zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj!

Odp.

Zpěv před evangeliem Jan 10,14

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce 
a moje ovce znají mne. Aleluja.

Evangelium Jan 10,11–16

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za 
ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a je-
muž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce 
a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání –, vždyť je 
najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží.

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají 
mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám 
svůj život.

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty 
musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jed-
no stádce, jen jeden pastýř.“

Když se slaví jako slavnost, první čtení a žalm jsou následující:
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1. čtení Ez 34,11–16

Budu hledat ztracené ovce, zpět přivedu rozptýlené.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA EZECHIELA.

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stá-
do a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je 
mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své 
ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly 
v mlhavém a mračném čase.

Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je 
do jejich vlasti, budu je pást na izraelských horách, v údo-
lích i na zemských lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, 
budou přebývat na nejvyšších izraelských horách, odpo-
činou si tam v dobrém ovčinci, na izraelských horách bu-
dou požívat žírnou pastvu.

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví 
Pán, Hospodin.

Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu 
zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je 
budu svědomitě.

Žl 23(22)

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Nebo:

Odp.: Hospodin mě vede po správných cestách.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.

Odp.
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I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Odp.:  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
 (Hospodin mě vede po správných cestách.)

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Odp.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

Odp.

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

30. ledna

Bl. Bronisłava Markiewicze, kněze

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.
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31. ledna

Sv. Jana Boska, kněze, „Otce a učitele mládeže“, 
zakladatele Společnosti sv. Františka Saleského, 

Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice 
a Sdružení salesiánů spolupracovníků 

Slavnost

1. čtení Ez 34,11–12.15–16.23–24.30–31

Ustanovím nad nimi jednoho pastýře.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA EZECHIELA.

Tak praví Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo 
a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi 
svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce 
a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlha-
vém a mračném čase.

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví 
Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu roz-
ptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tuč-
né a silné, pást je budu svědomitě.
Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude 

pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten 
bude jejich pastýřem. Já Hospodin jim budu Bohem 
a David, můj služebník, bude uprostřed nich knížetem. 
Já, Hospodin, jsem promluvil.

I poznají, že já, Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni, 
dům izraelský, jsou mým lidem, je výrok Panovníka Hos-
podina. Budete mými ovcemi, které já pasu, vy lidé, a já 
vám budu Bohem, je výrok Panovníka Hospodina.“
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Responsoriální zpěv Jer 31,7b.9b.10.20 

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Nebo:

Odp.: Hospodine, zamiloval sis nás věčnou láskou.

Oslavujte Jakuba,
jásejte nad prvním z národů,
ať je slyšet váš jásot:
Zachránil Hospodin svůj národ,
zbytky Izraele!

Odp.

Přivedu je k vodním proudům
přímou cestou, na níž neklopýtnou.
Stal jsem se totiž Izraeli otcem,
Efraim je mým prvorozencem.

Odp.

Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo,
na vzdálených ostrovech oznamte toto:
„Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej,
bude jej střežit jako pastýř své stádo.“

Odp. 

Není mi Efraim syn tak drahý,
dítě mého potěšení?
Proto je mé nitro nad ním zneklidněno.
Slituji se nad ním.

Odp.
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2. čtení Flp 4,4–9

Dělejte nadále to, co jste ode mne slyšeli a na mně viděli.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA FILIPAN M.

(Bratři a sestry!) Radujte se stále v Pánu, opakuji: Raduj-
te se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je 
blízko.

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu 
své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží 
pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše 
srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, 
co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co 
slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, 
která si zasluhuje chvály.

Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mne naučili, co jste 
ode mne převzali, ode mne slyšeli a na mně viděli. A Bůh, 
dárce pokoje, bude s vámi.

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 13,15

Aleluja. Dal jsem vám příklad, praví Pán, jak jsem já uči-
nil vám, tak máte jednat i vy. Aleluja.

Nebo:  Srov. Jan 13,16b

Aleluja. Není služebník nad svého pána, ani apoštol nad 
toho, který ho poslal, praví Pán. Aleluja.

Evangelium Mt 18,1–6.10

Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.
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SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v ne-
beském království největší?“

Tu Ježíš zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, 
pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě ne-
vejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako 
toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo při-
jme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.

Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, 
svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pově-
šen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do 
moře.

Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohr-
dali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi hledí na tvář mého 
nebeského Otce.“

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

1. února

Připomínka všech zemřelých 
spolubratří salesiánů 

Pro SDB

Jestliže tato připomínka připadne na neděli, vypouští se a nelze ji 
přeložit na jiný den.

1. čtení  Iz 25,6–8a.9

Hospodin zničí smrt navždy.
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ČTEN  Z KNIHY PROROKA IZAI E. 

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře 
tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá 
jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil 
všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy.

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé 
tváře.

V ten čas se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, 
že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, 
jásejme a radujme se z jeho spásy.“

Nebo:

1. čtení  Žid 11,1–3.8–10.13–16

Tito všichni zemřeli ve víře.

ČTEN  Z LISTU ŽID M.

(Bratři a sestry!) Víra je podstata toho, v co doufáme, je 
přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim 
předkům dostalo pochvaly. Vírou poznáváme, že svět byl 
stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo 
z něčeho, co zde už bylo.

Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vy-
stěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vy-
stěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde.

Víra ho vedla k tomu, aby se usadil v zaslíbené zemi jako 
cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Jakub, kte-
rým se dostalo dědictvím stejného příslibu. Čekal totiž na 
město s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí.
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Tito všichni umírali s vírou, i když se nedočkali toho, 
co bylo slíbeno: jen zdáli to viděli a radostně vítali a pro-
hlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. 
Když tak mluvili, dávali tím najevo, že pravou vlast teprve 
hledají.

Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, měli by 
přece dost času se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlas-
ti, totiž nebeské. Proto se ani Bůh za ně nestydí a nazývá 
se jejich Bohem a připravil jim město.

Žl 122(121)

Odp.: V tvém domě, Hospodine, naleznu pokoj.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Odp.

Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, 
kmeny Hospodinovy.

Odp. 

Jak to zákon přikazuje Izraeli, 
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.

Odp.
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Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích.

Odp.

Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.

Odp.

Zpěv před evangeliem  Srov. Mt 24,46

Aleluja. Blahoslavený služebník, kterého Pán při svém 
příchodu najde, jak bdí. Aleluja.

Evangelium  Lk 12,35–48

Komu bylo mnoho dáno, od toho se bude mnoho poža-
dovat.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná 
a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří če-
kají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned 
otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, 
které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím 
vám! Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jedno-
ho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci 
nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.
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Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu 
přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy 
buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy 
se nenadějete.“

Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom 
nám, nebo všem?“

Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, 
kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim 
dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého 
pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám 
vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si 
však onen služebník pomyslil: ,Můj pán hned tak nepři-
jde‘ a začne tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, 
přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v ho-
dinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému 
údělu s nevěřícími.

Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle 
jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten 
však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane 
jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, 
a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“

7. února

Bl. Pia IX., papeže

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hledis-
ka vhodné, mohou se vzít následující.
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1. čtení  2 Kor 4,1–2.5–7

Kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši 
služebníci.

ČTEN  Z DRUH HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Když jsme pověřeni službou, nene-
cháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh 
milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, 
nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. Ale 
hlásáme pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučuje-
me každému lidskému úsudku před Bohem. 

Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kris-
tus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. 
Neboť Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“, zazářil 
i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, 
která je na Kristově tváři.

Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta 
nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.

Žl 40(39)

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina, 
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. 
Novou píseň vložil mi do úst, 
chvalozpěv našemu Bohu. 

Odp.
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V obětních darech si nelibuješ, 
zato jsi mi otevřel uši. 
Celopaly a smírné oběti nežádáš, 
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. 

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Ve svitku knihy je o mně psáno. 
Rád splním tvou vůli, můj Bože, 
tvůj zákon je v mém nitru.“

Odp.

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, 
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! 

Odp.

Zpěv před evangeliem Jan 10,14

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce 
a moje ovce znají mne. Aleluja.

Evangelium Jan 21,15–17 

Pas mé beránky. Pas moje ovce.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a posnídali, zeptal 
se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě 
více než ti zde?“ 

Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ 
Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ 
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ 

mě?“ 
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ 
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Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ 
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ 
Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, 

a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě mi-
luji!“ 

Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!“

9. února

Bl. Eusebie Palomino Yenesové, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

25. února

Sv. Aloise Versiglii, biskupa, 
a sv. Kalista Caravaria, kněze, 
salesiánských prvomučedníků

Svátek

1. čtení  Mdr 3,1–7a.8b–9

Jako dokonalá oběť se mu zalíbili.

ČTEN  Z KNIHY MOUDROSTI.

Duše spravedlivých jsou v Boží ruce
a nedotkne se jich utrpení.
Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých,
jejich smrt se pokládala za neštěstí,
za záhubu jejich odchod od nás,
v pokoji však přebývají.
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I když se lidem zdálo, že jsou trestáni,
jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.
Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní,
vždyť Bůh je pouze zkoušel
a shledal, že ho jsou hodni.
V tavicím kelímku je zkoušel jako zlato,
jako dokonalá oběť se mu zalíbili.
V čase, kdy budou odměněni, zazáří
a Pán jim bude navěky králem.
Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu,
kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce,
protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.

Žl 16(15)

Odp.: Hospodine, ty jsi Bůh, který mi dává spásu.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.
Bez tebe nemám štěstí.“

Odp.

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem.

Odp.

Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce.

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

Odp.

Zpěv před evangeliem Mt 10,32

(Aleluja.) Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, 
praví Pán, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. (Ale-
luja.)

Evangelium Mt 10,26–28.32–34.39

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebojte se jich! Nic není tak 
tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to 
nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, 
a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte 
se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se 
bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.

Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se 
přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě 
před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.

Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepři-
šel jsem uvést pokoj, ale meč.

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 
život pro mě, nalezne ho. 

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.
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6. května

Sv. Dominika Savia, chlapce

Svátek

Kde se slaví jako slavnost, je první čtení z knihy Zjevení s vlastním 
responsoriálním žalmem. Druhé čtení, Aleluja se svým veršem 
a evangelium jsou jako při svátku.

1. čtení 1 Sol 5,12–24

Všechno zkoumejte, toho, co je dobré, se držte.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
SOLU AN M.

Prosím vás, bratři, abyste uznávali ty, kdo se mezi vámi 
namáhají, jsou v církevní obci vašimi představenými 
a napomínají vás. Mějte je ve zvláštní lásce pro jejich prá-
ci. Mezi sebou žijte v pokoji.

Žádáme vás, bratři: kárejte lidi nespořádané, dodávejte 
odvahy malomyslným, ujímejte se slabých, buďte trpěliví 
vůči všem. Hleďte, ať nikdo nikomu neoplácí zlým za zlé, 
ale usilujte vždycky o dobro mezi sebou i ke všem.

Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech ži-
votních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás 
chce v Kristu Ježíši. 

Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvá-
ní z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho 
se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvář-
ností.

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si ucho-
váte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro 
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příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás 
povolává, a on to také splní.

Žl 119(118)

Odp.: Blaze tomu, kdo kráčí v zákoně Hospodinově.

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.
Celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

Odp.

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.
Veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!

Odp.

Podivuhodná jsou tvá přikázání,
proto je zachovává má duše.
Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.

Odp.

Zpěv před evangeliem Jan 6,35

Aleluja. Já jsem chléb života, praví Pán: kdo přichází ke 
mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude 
nikdy žíznit. Aleluja.
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Evangelium Jan 6,1–15

Je tu jeden chlapec, který má pět chlebů a dvě ryby.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš odešel na druhou stranu moře Galilejského nebo-
li Tiberiadského. Šel za ním velký zástup, protože viděli 
znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na 
horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před 
židovskými velikonočními svátky.

Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází 
velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby 
se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože 
sám dobře věděl, co chce udělat.

Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim ne-
stačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“

Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – 
mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů 
a dvě ryby. Ale co to je pro tolik lidí?“

Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na 
tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 
pět tisíc.

Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; 
stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učed-
níkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ 
Sebrali je tedy, a bylo to plných dvanáct košů kousků, kte-
ré po jídle zbyly z pěti ječných chlebů.

Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě 
ten Prorok, který má přijít na svět!“
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Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho 
prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně 
sám.

Nebo:

Zpěv před evangeliem Srov. Flp 2,15b–16a

Aleluja. Zaskvějte se jako hvězdy ve vesmíru a držte se 
pevně slova života. Aleluja.

Evangelium  Lk 12,35–40

I vy buďte připraveni.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se 

podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze 
svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče.

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu 
najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke 
stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je.

A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je 
tak, jsou blahoslavení.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu 

přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu.
I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodi-

nu, kdy se nenadějete.“

Když se slaví jako slavnost, první čtení a žalm jsou následující:
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1. čtení Zj 7,9–17

Stáli před Božím trůnem odění bílým rouchem s palma-
mi v rukou.

ČTEN  Z KNIHY ZJEVEN  SVAT HO APO TOLA JANA.

Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočí-
tal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před 
trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palma-
mi v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu 
vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“

Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř by-
tostí, padali na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a vola-
li: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla 
přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“

Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo 
jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“

Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“
Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého souže-

ní; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi. Proto jsou 
před Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrá-
mě. A ten, který sedí na trůně, se k nim sníží a bude s nimi 
bydlet.
Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich 

pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který 
je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k prame-
nům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“

Žl 24(23)

Odp.: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
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Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Odp.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Odp.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého Spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Odp.

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

13. května

Sv. Marie Dominiky Mazzarellové, 
panny, spoluzakladatelky Institutu 

Dcer Panny Marie Pomocnice

Svátek; pro FMA: slavnost

Kde se slaví jako slavnost, je první čtení z knihy Zjevení s vlastním 
responsoriálním žalmem. Druhé čtení, Aleluja se svým veršem 
a evangelium jsou jako při svátku.
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1. čtení 1 Kor 1,26–31

Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolá-
ní! Není tu mnoho moudrých podle lidských měřítek, ani 
mnoho mocných, ani mnoho urozených.

A přece. Ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, 
aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, 
vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za 
neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec 
nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, 
aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet.

A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. 
Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnos-
ti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmu: 
„Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.“

Žl 52(51)

Odp.: Neustále budu důvěřovat v Hospodinovu dobrotu.

Já však jsem jako zelená oliva
v Božím domě,
stále se spoléhám na Boží slitovnost.

Odp.

Ustavičně tě chci chválit,
že jsi to učinil,
před tvými svatými chci slavit tvé jméno,
neboť je dobré.

Odp.
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Zpěv před evangeliem Mt 11,29

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť 
jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše 
odpočinek, praví Pán. Aleluja.

Evangelium Lk 10,21–28

Velebím tě, Otče, protože jsi tyto věci odhalil maličkým.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

V té chvíli Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím 
tě, Otče, Pane nebes a země, že když jsi tyto věci ukryl 
před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, 
Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. 
A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn 
a ten, komu to chce Syn zjevit.“

Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slo-
vy: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám: 
Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale ne-
viděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úz-
kých, a zeptal se: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věč-
ný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to 
tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, ce-
lým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i ce-
lou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: 
„Správně jsi odpověděl. To dělej, a budeš žít.“

Slaví-li se jako slavnost, první čtení a žalm jsou následující:
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1. čtení Zj 19,1.5–9a

Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hos-
tině.

ČTEN  Z KNIHY ZJEVEN  SVAT HO APO TOLA JANA.

Já, Jan, uslyšel jsem jakoby mocný hlas velkého zástupu 
v nebi: „Aleluja! Vítězství, sláva a moc našemu Bohu!“

Od trůnu pak vyšel hlas: „Chvalte našeho Boha, všichni, 
kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí!“

A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – podo-
balo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů: 
„Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Ra-
dujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Be-
ránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Bylo jí dáno, 
aby se oblékla do skvěle bílého kmentu“ – kmentem jsou 
dobré skutky věřících.

A dále mi řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni 
k Beránkově svatební hostině!“

Žl 148

Odp.: Hospodine, svým životem ti vzdáváme chválu.

Chvalte Hospodina z nebes,
chvalte ho na výsostech!
Chvalte ho, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy!

Odp.
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Králové země a všechny národy,
knížata a všichni soudcové země,
jinoši a s nimi panny,
starci spolu s dětmi
ať chválí jméno Hospodinovo.

Odp.

Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe
a velikou moc dal svému lidu.
Chválou je všem svým svatým,
synům Izraele, lidu, který je mu blízký.

Odp.

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

15. května

Panny Marie Fatimské

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hle-
diska vhodné, mohou se vzít z Lekcionáře pro sbírku mší o Panně 
Marii (ofi ciální české vydání, Karmelitánské nakladatelství 2002). 

16. května

Sv. Aloise Orioneho, kněze

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.
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18. května

Sv. Leonarda Murialda, kněze

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hledis-
ka vhodné, mohou se vzít následující.

1. čtení 1 Sol 2,2b–12

Jako otec povzbuzuje vlastní děti, tak jsme to dělali s kaž-
dým z vás.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
SOLU AN M.

Bratři, odvážili jsme se s důvěrou v Boha kázat vám ra-
dostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas.

Když vás totiž povzbuzujeme, nepramení to z nějaké-
ho falešného přesvědčení, z nějakých nepoctivých úmy-
slů, ani vás nechceme klamat. Ale Bůh nám svěřil evan-
gelium, když nás napřed vyzkoušel, a proto se nechceme 
svým kázáním dělat pěknými v očích lidí, ale chceme se 
líbit Bohu, který zkoumá naše srdce.

A proto, jak sami víte, jsme nikdy neužívali úlisných 
řečí, ani jsme nic nedělali ze skryté lakoty – Bůh je svě-
dek. Nehledali jsme slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných, 
ačkoli jako Kristovi apoštolové jsme vám mohli dát pocí-
tit svou moc. Ale my jsme si mezi vámi počínali tak něžně, 
jako když matka hýčká svoje děti.

Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen 
odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní ži-
vot. Tak velice jsme si vás oblíbili.
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Jistě si vzpomínáte, bratři, na naši vyčerpávající náma-
hu: ve dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu z vás 
nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelium. 
Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím chova-
li náležitě, spravedlivě a bezúhonně. Vždyť víte, jak jsme 
každého z vás jako otec vlastní děti povzbuzovali, pobízeli 
a zapřísahali, abyste vedli život hodný Boha, který vás po-
volal do svého království a do své slávy.

Žl 34(33)

Odp.: Svým životem budu velebit Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Odp.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Odp.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Odp.
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Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Odp.: Svým životem budu velebit Hospodina.

Bojte se Hospodina, jeho svatí!
Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady,
nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

Odp.

Zpěv před evangeliem Srov. Mt 10,27

Aleluja. Zvěstoval jsem vám Boží slovo ve skrytu, nyní ho 
hlásejte ze střech. Aleluja.

Evangelium  Mt 10,26–33

Co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak 
tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to 
nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, 
a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemo-
hou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši 
i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani 
jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. 
U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Neboj-
te se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.
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Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se 
přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě 
před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

24. května

Blahoslavené Panny Marie Pomocnice křesťanů, 
hlavní patronky Společnosti sv. Františka 

Saleského, Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice 
a Sekulárního institutu Volontarií Dona Boska

Slavnost

Když tato slavnost připadne na některou z nedělí v době veliko-
noční nebo na slavnost Seslání Ducha sv., překládá se na první 
bezprostředně následující volný den (srov. Český misál, Všeobec-
ná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 5 a 60).

Kde je to z pastoračního hlediska vhodné, je možné, připadne-li 
slavnost na všední den, ji znovu slavit v neděli, za předpokladu, že 
je to neděle v liturgickém mezidobí. V tomto případě může být for-
mulář použit na všech mších s účastí lidu (srov. tamtéž, č. 58 a 59).

1. čtení Zj 12,1.3a.7–12a.17

Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem.

ČTEN  Z KNIHY ZJEVEN  SVAT HO APO TOLA JANA.

Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, 
s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd ko-
lem hlavy.
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Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě 
rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy.

Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje 
s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale 
neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý 
had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svr-
žen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška patří 
vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování 
jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bra-
tří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. 
Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého 
svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se 
zalekli smrti. Proto se veselte, nebesa a vy, kteří v nich 
přebýváte!“

Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti 
ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přiká-
zání a hlásí se k Ježíšovu svědectví.

Responsoriální zpěv Zj 15,3b–4 

Odp.: Chvalme Pána radostným zpěvem.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky,
Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů!

Odp.

Kdo by nevzdával, Pane,
úctu a slávu tvému jménu?
Vždyť ty jediný jsi svatý!

Odp.
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Všechny národy přijdou 
a budou se před tebou klanět,
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

Odp.

2. čtení  Gal 4,4–7

Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy, abychom 
byli přijati za syny.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA GALA AN M.

(Bratři a sestry!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého 
Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vy-
koupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati 
za syny.

A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha 
svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy ne-
jsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Blahoslavená Matko a neposkvrněná Panno, pros 
za nás, nyní i vždycky, u Pána, našeho Boha. Aleluja.

Evangelium Jan 2,1–11

Matka řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. 
Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo 
víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“

Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla 
má hodina.“
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Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co 
vám řekne.“

Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených 
k očišťování u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. 

Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Napl-
nili je až po okraj.

A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu promě-

něnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří 
načerpali vodu, to věděli –, zavolal si ženicha a řekl mu: 
„Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve 
až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré 
víno až do této chvíle.“

To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš 
učinil; tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

25. května

Připomínka zemřelých spolusester salesiánek

Pro FMA 

Čtení se mohou vybrat z těch, která následují, nebo ze čtení Při 
mších za zemřelé z Lekcionáře VI/2 anebo z Pohřebních obřadů.

1. čtení  Iz 25,6–8a.9

Hospodin zničí smrt navždy.
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ČTEN  Z KNIHY PROROKA IZAI E.

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře 
tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá 
jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil 
všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy.

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé 
tváře.

V ten čas se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, 
že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, 
jásejme a radujme se z jeho spásy.“

Nebo:

1. čtení  Žid 11,1–3.8–10.13–16

Tito všichni zemřeli ve víře.

ČTEN  Z LISTU ŽID M.

(Bratři a sestry!) Víra je podstata toho, v co doufáme, je 
přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim 
předkům dostalo pochvaly. Vírou poznáváme, že svět byl 
stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo 
z něčeho, co zde už bylo.

Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vy-
stěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vy-
stěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde.

Víra ho vedla k tomu, aby se usadil v zaslíbené zemi jako 
cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Jakub, kte-
rým se dostalo dědictvím stejného příslibu. Čekal totiž na 
město s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí.
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Tito všichni umírali s vírou, i když se nedočkali toho, 
co bylo slíbeno: jen zdáli to viděli a radostně vítali a pro-
hlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. 
Když tak mluvili, dávali tím najevo, že pravou vlast teprve 
hledají.

Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, měli by 
přece dost času se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlas-
ti, totiž nebeské. Proto se ani Bůh za ně nestydí a nazývá 
se jejich Bohem a připravil jim město.

Žl 122(121)

Odp.: V tvém domě, Hospodine, naleznu pokoj.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Odp.

Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, 
kmeny Hospodinovy.

Odp.

Jak to zákon přikazuje Izraeli, 
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.

Odp.
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Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!

Odp.

Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.

Odp.

Zpěv před evangeliem  Srov. Mt 24,46

Aleluja. Blahoslavený služebník, kterého Pán při svém 
příchodu najde, jak bdí. Aleluja.

Evangelium Lk 12,35–48

Komu bylo mnoho dáno, od toho se bude mnoho poža-
dovat.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná 
a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří če-
kají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned 
otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, 
které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím 
vám! Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jedno-
ho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci 
nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu 

přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy 
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buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy 
se nenadějete.“

Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom 
nám, nebo všem?“

Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, 
kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim 
dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého 
pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám 
vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si 
však onen služebník pomyslil: ,Můj pán hned tak nepři-
jde‘ a začne tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, 
přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v ho-
dinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému 
údělu s nevěřícími.

Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle 
jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten 
však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane 
jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, 
a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“

29. května

Bl. Józefa Kowalského, kněze a mučedníka 

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

8. června

Bl. Štěpána Sándora, koadjutora a mučedníka

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.
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12. června

Bl. Františka Kęsyho a druhů, mučedníků

Nezávazná památka 

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

23. června

Sv. Josefa Cafassa, kněze

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hledis-
ka vhodné, mohou se vzít následující.

1. čtení  Sir 7,31–40

Ve všech svých úvahách pamatuj na vlastní konec.

ČTEN  Z KNIHY SIRACHOVCOVY.

Z celé své duše se boj Hospodina
a měj v úctě jeho kněze.
Ze všech sil miluj toho, kdo je tvým tvůrcem,
a jeho služebníky neopouštěj.
Boj se Hospodina a měj ve vážnosti kněze,
dej mu jeho podíl, jak je ti přikázáno:
prvotiny, oběti za vinu, plece z obětního daru,
oběť posvěcení a prvotiny svatých věcí.
Měj otevřenou dlaň k chudému,
aby se naplnila tvá blaženost.
Dar je projev přízně vůči každému, kdo žije,
ale neodpírej projev přízně ani tomu, kdo je mrtev.
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Neodvracej se od plačících
a s těmi, kdo naříkají, i ty naříkej.
Neváhej navštěvovat nemocné,
neboť za takové skutky budeš milován.
Budeš-li ve všech svých úvahách pamatovat na vlastní 

konec,
navěky nezhřešíš.

Žl 112(111)

Odp.: Svým životem budu velebit Hospodina.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Odp.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.

Odp.

Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Rozděluje, dává chudým,
jeho moc poroste v slávě.

Odp.
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Zpěv před evangeliem Jan 13,35

Aleluja. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku k sobě navzájem. Aleluja.

Evangelium  Mt 25,31–40

Byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své 
slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn 
a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddě-
lí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 
Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

Tu řekne král těm po své pravici: ,Pojďte, požehnaní 
mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás 
připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali 
jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem 
na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste 
mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste ke mně.‘

Spravedliví mu na to řeknou: ,Pane, kdy jsme tě viděli 
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti 
napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě nebo 
nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného 
nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘

Král jim odpoví: ,Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali 
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro 
mne jste udělali.‘“

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.
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7. července

Bl. Marie Romero Menesesové, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

2. srpna 

Bl. Augustina Czartoryského, kněze

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

25. srpna

Bl. Marie Troncattiové, panny

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

26. srpna

Bl. Zefyrina Namuncurá, salesiánského aspiranta

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.
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22. září

Bl. Josefa Calasanze Marquése 
a bl. Jindřicha Sáize Aparicia, kněží, 

a 93 druhů, mučedníků

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

5. října

Bl. Alberta Marvelliho, oratoriána

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

13. října

Bl. Alexandriny Marie da Costa, panny

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.

24. října

Sv. Aloise Guanelly, kněze

Nezávazná památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.
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25. října

Výroční den posvěcení kostela

Slavnost

Výročí se dnes slaví v kostelech, kde není znám den posvěcení. 
V ostatních kostelech se slaví v den posvěcení.
Čtení se vybírají ze společných textů o posvěcení kostela v lekcio-

náři pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela.

29. října

Bl. Michala Ruy, kněze

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to z pastoračního hledis-
ka vhodné, mohou se vzít následující.

1. čtení 2 Král 2,1.6–15

Ať jsou na mně dvě třetiny tvého ducha!

ČTEN  Z DRUH  KNIHY KR LOVSK .

Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel 
Eliáš a Elizeus z Gilgalu. Když přišli do Jericha, řekl Eliáš 
Elizeovi: „Zůstaň, prosím, zde, neboť Hospodin mě posílá 
k Jordánu.“ Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin 
a jako že jsi živ ty, neopustím tě!“ Šli tedy oba. Šlo také 
padesát z prorockých učedníků a stanuli zdaleka stranou, 
zatímco se ti dva zastavili u Jordánu.

Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím o vodu, takže 
se rozdělila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když 
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přešli, řekl Eliáš Elizeovi: „Žádej si, co bych ti měl udělat, 
dříve než budu od tebe vzat.“ Elizeus odpověděl: „Prosím, 
ať jsou na mně dvě třetiny tvého ducha!“ Eliáš řekl: „Těž-
kou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe vzat, stane se 
ti tak, neuvidíš-li, nestane se.“

Když tak spolu šli a mluvili, hle – ohnivý vůz s ohnivými 
koňmi oddělil je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do 
nebe. Elizeus to viděl a zvolal: „Otče můj, otče můj, váleč-
ný voze Izraele a jeho jezdče!“ Když už ho neviděl, chopil 
se svých šatů a roztrhl je na dva kusy. Zdvihl Eliášův plášť, 
který z něho spadl, obrátil se a stanul na břehu Jordánu.

Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím o vodu 
a pravil: „Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?“ – udeřil o vodu, 
a ta se rozdělila na dvě strany a Elizeus přešel.

Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti, a řek-
li: „Na Elizeovi spočinul duch Eliášův.“ Šli mu vstříc a po-
klonili se mu až k zemi.

Žl 16(15)

Odp.: Bože, ty jsi mým dědičným podílem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.
Bez tebe nemám štěstí.“

Odp.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

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

Odp.: Bože, ty jsi mým dědičným podílem.

Zpěv před evangeliem Mt 6,20a.21

Aleluja. Shromažďujte si poklady v nebi: kde je tvůj po-
klad, tam bude i tvé srdce. Aleluja.

Evangelium  Mt 6,25–34

Hledejte Boží království a Bůh vám dá navíc všechno 
ostatní.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedělejte si starosti o svůj 
život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, do 
čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo 
víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani 
neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Co-
pak nejste o mnoho cennější než oni?

Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život 
o jedinou chvilku?

A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní 
lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani 
Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna 
z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes 
je a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní!

Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? 
nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom 
všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to 
všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte jeho králov-
ství a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
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Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít 
své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

5. listopadu

Připomínka zemřelých dobrodinců 
a členů Salesiánské rodiny

Pro SDB

V jednotlivých domech se slaví jedna mše za zemřelé dobrodince 
a členy Salesiánské rodiny.
Čtení se mohou vzít následující, nebo se vyberou ze čtení Při 

mších za zemřelé z Lekcionáře VI/2 anebo z Pohřebních obřadů.

1. čtení Řím 8,31b–35.37–39

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA Ř MAN M.

(Bratři a sestry!) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když 
ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, 
jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? 

Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh 
přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece 
zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlou-
vá se za nás!

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad sou-
žení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída 
nebo nebezpečí nebo zabití? 

Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si 
nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani ži-
vot, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic 
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budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec 
nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky 
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Žl 23(22)

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.
Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.

Odp.

I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Odp.

Prostíráš pro mne stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Odp.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

Odp.
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Zpěv před evangeliem Mt 25,34

Aleluja. Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán, ujměte 
se království, které je vám připraveno od založení světa. 
Aleluja.

Evangelium Jan 5,24–29

Kdo slyší mé slovo a věří… přešel už ze smrti do života.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl Židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo sly-
ší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život 
a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života.

Amen, amen, pravím vám: Přichází hodina – ano, už je 
tady –, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo uslyší, 
budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal 
i Synovi, aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí ko-
nat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť 
přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas 
a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, 
kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení.“

13. listopadu

Bl. Artemida Zattiho, koadjutora

Památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře.
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15. listopadu

Bl. Magdalény Moranové, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to vhodné z pastorační-
ho hlediska, mohou se vybrat z těch, která následují.

1. čtení Flp 3,8–14

Nesmírně cenné poznání Krista Ježíše.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA FILIPAN M.

(Bratři a sestry!) Všecko považuji za škodu ve srovnání 
s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého 
Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za 
bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spo-
jen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá za-
chováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo věří 
v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. 
Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání 
a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být 
v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení 
z mrtvých.

Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že jsem už 
dokonalý; ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože 
i mne samého uchvátil Kristus Ježíš.

Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale 
o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se 
k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou ne-
beskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista 
Ježíše.
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Žl 16(15)

Odp.: Hospodine, ty jsi mým jediným dobrem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.
Bez tebe nemám štěstí.“

Odp.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Odp.

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

Odp.

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 11,28

Aleluja. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a s láskou ho 
zachovávají. Aleluja.

Evangelium Lk 10,38–42

Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nej-
lepší úděl.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu ně-
jaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala 
Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho 
řeč.
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Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu 
a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala 
obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a zne-
pokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Ma-
rie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.

25. listopadu

Připomínka zemřelých rodičů salesiánů

Pro SDB

V jednotlivých domech se slaví jedna mše za zemřelé rodiče sale-
siánů.
Čtení se mohou vzít následující, nebo se vyberou ze čtení Při 

mších za zemřelé z Lekcionáře VI/2 anebo z Pohřebních obřadů. 

1. čtení 1 Sol 4,13–14.17b–18

Budeme s Pánem navždycky.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
SOLU AN M.

Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří 
už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo 
nemají naději. 

Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věří-
me také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnu-
li ve spojení s ním. A pak už budeme s Pánem navždycky.

Těšte se proto navzájem těmito slovy.
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Žl 63(62)

Odp.: Duše má po tobě žízní, Hospodine, Bože můj.

Bože, ty jsi můj Bůh,
snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo.
Jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. 

Odp.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
abych uzřel tvou moc a slávu.
Vždyť tvá milost je lepší než život,
mé rty tě budou chválit.

Odp.

Tak tě budu velebit ve svém životě,
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
plesajícími rty zajásají ústa.

Odp.

Neboť stal ses mým pomocníkem
a ve stínu tvých křídel jásám.
Má duše lne k tobě,
tvá pravice mě podpírá.

Odp.

Zpěv před evangeliem Jan 6,39

Aleluja. To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho 
z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v den poslední, praví 
Pán. Aleluja.
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Evangelium Jan 6,37–40

Kdo věří v Syna, má život věčný; a já ho vzkřísím v po-
slední den.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl zástupům: „Každý, koho mi Otec dává, přijde ke 
mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože 
jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli 
toho, který mě poslal.

A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil niko-
ho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.

Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna 
a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední 
den.“

5. prosince

Bl. Filipa Rinaldiho, kněze, 
zakladatele Sekulárního institutu 

Volontarií Dona Boska

Památka; pro VDB: svátek

Čtení jsou z feriálního lekcionáře. Když je to vhodné z pastorační-
ho hlediska, mohou být vybrána z těch, která následují.

1. čtení Flp 1,3–11

Vaše láska ať roste a s ní i poznání a všestranný úsudek 
pro onen den Kristův.
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ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA FILIPAN M.

(Bratři a sestry!) Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému 
Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím 
za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle 
mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvěd-
čen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, dokončí ho 
až ke dni Krista Ježíše.

Je to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť 
vás nosím v srdci, protože vy všichni máte účast v milosti 
mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji 
evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech 
vroucně toužím láskou Krista Ježíše.

A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska 
a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit 
to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den 
Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve 
spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

Žl 103(102)

Odp.: Dobrý je Hospodin ke všem, kdo se ho bojí.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

Odp.
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72 VLASTNÍ TEXTY

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Odp.: Dobrý je Hospodin ke všem, kdo se ho bojí.

Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky.

Odp.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně
ani se hněvat navěky.

Odp.

Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.

Odp.

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 15,5

Aleluja. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán; 
kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. 
Aleluja.
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Evangelium  Jan 15,1–8

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen 
a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nene-
se ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 
nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které 
jsem k vám mluvil.

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest ne-
může nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne 
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyho-
zen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – 
a hoří.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, 
můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.

Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce 
a osvědčíte se jako moji učedníci.“

Další biblická čtení na výběr jsou v dodatku.
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DALŠÍ BIBLICKÁ ČTENÍ NA VÝBĚR

24. ledna

Sv. Františka Saleského 

PRVNÍ ČTENÍ

1

 Mdr 7,7–10.15–16

Miloval jsem moudrost nad zdraví a krásu.

ČTEN  Z KNIHY MOUDROSTI.

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, 
prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. 
Jí jsem dal přednost před žezly a trůny 
a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. 
Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, 
protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku 
a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. 
Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, 
chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, 
poněvadž nehasne její záře. 
Kéž mi dá Bůh mluvit, jak bych si přál, 
myslit podle toho, co mi bylo dáno, 
poněvadž on sám je vůdce moudrosti, 
ten, kdo řídí moudré. 
Neboť v jeho ruce jsme my i naše slova, 
všechna rozvaha a dovednost v díle.
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Žl 19(18)

Odp.: Hospodinova moudrost zazáří v jeho svatých.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, 
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává 
 moudrost. 

Odp.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, 
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. 

Odp.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, 
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou
 spravedlivé. 

Odp.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, 
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů. 

Odp.

2

 Mdr 8,2–7

Od mládí jsem si zamiloval moudrost.

ČTEN  Z KNIHY MOUDROSTI.

Miloval jsem moudrost a vyhledával ji od své mladosti
a snažil jsem si ji přivést jako nevěstu,
neboť jsem se zamiloval do její krásy. 
Je vznešená pro své společenství s Bohem
a pro lásku, kterou k ní má vládce všehomíra.
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Je totiž zasvěcena do Božího vědění 
a určuje jeho díla.
Je-li bohatství v tomto životě žádoucím dobrem,
co je bohatší než moudrost, která všechno tvoří?
Má-li být znalost úspěšná,
kdo je mezi bytostmi spíše umělcem než ona?
A když někdo miluje spravedlnost,
plodem jejích námah jsou ctnosti,
poněvadž ona učí mírnosti a opatrnosti,
spravedlnosti i statečnosti;
v lidském životě není nic užitečnější.

Žl 16(15)

Odp.: Ty jsi, Pane, mým jediným dobrem.

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. 

Odp.

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

Odp.

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

Odp.
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3

 Sir 39,8–14

Spravedlivý vylévá svá moudrá slova; rozjímá o tajem-
stvích Páně.

ČTEN  Z KNIHY SIRACHOVCOVY.

Chce-li to Pán, Svrchovaný, 
naplní člověka duchem poznání, 
on pak jako déšť vylévá svá moudrá slova 
a v modlitbě chválí Pána. 
Sám pak správně řídí svou vůli i rozum 
a rozjímá o tajemstvích Páně. 
Ukazuje, jak vzdělává jeho poučení, 
honosí se Zákonem, který Pán dal jako smlouvu. 
Mnozí budou chválit jeho moudrost, 
která až navěky nezanikne. 
Neztratí se památka na něj 
a jeho jméno bude žít po všechny věky. 
O jeho moudrosti vyprávějí národy 
a shromáždění hlásá jeho chválu.

Žl 37(36)

Odp.: Hospodinova moudrost zazáří v jeho svatých.

Doufej v Hospodina a čiň dobro, 
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. 
Raduj se v Hospodinu 
a dá ti, po čem touží tvé srdce. 

Odp.
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Hospodinu svěř svůj osud, 
v něho důvěřuj, on sám bude jednat. 
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, 
tvému právu jak polednímu jasu. 

Odp.: Hospodinova moudrost zazáří v jeho svatých.

Ústa spravedlivého mluví moudře, 
jeho jazyk hovoří, co je správné. 
Boží zákon mu ovládá srdce, 
proto nevrávorají jeho kroky. 

Odp.

4

 1 Kor 2,1–10a

Moudrost, které učíme, je od Boha, předurčená k naší 
slávě.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Když jsem k vám přišel hlásat svědectví 
o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo 
moudrostí. 

Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než 
Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se 
skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení 
a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, 
ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše víra 
zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské. 
Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však 

není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento 
svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. 
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Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství 
a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě. Ni-
kdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. 
Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neu-
křižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeme to, „co 
oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani 
nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“. 
Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha.

Žl 19(18)

Odp.: Blaze tomu, kdo zachovává Hospodinův zákon.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, 
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává 
 moudrost. 

Odp.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, 
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. 

Odp.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, 
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou 
 spravedlivé. 

Odp.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, 
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů. 

Odp.
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5

 1 Kor 9,16–19.22–23

Pro všechny jsem se stal vším kvůli evangeliu.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Že hlásám evangelium, tím se chlubit 
nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdy-
bych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to 
dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to 
mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. 

Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, 
a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evan-
gelium poskytuje. 

Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe 
služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. 
U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro 

všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil 
aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň 
s nimi získal podíl v dobrech evangelia.

Žl 96(95)

Odp.: Svým bratřím budu zvěstovat pokoj.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
zpívejte Hospodinu, všechny země! 
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! 

Odp.
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Rozhlašujte den po dni jeho spásu! 
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, 
mezi všemi národy o jeho divech. 

Odp.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, 
vzdejte Hospodinu slávu a moc, 
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. 

Odp.

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

Odp.

6

 Ef 3,8–12.14–19

Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA EFESAN M.

(Bratři a sestry!) Ačkoli já jsem méně než nejnepatrněj-
ší ze všech křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat 
pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně uká-
zat všem, jak se uskutečňuje ono tajemné rozhodnutí. Od 
věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, nyní se však skr-
ze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost knížatům 
a mocnostem v nebi. Tak od věčnosti určil, že to vykoná 
skrze našeho Pána Krista Ježíše. Protože jsme s ním spo-
jeni, smíme s důvěrou a volně přistupovat k Bohu, když 
věříme v Krista.
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Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ 
všecky rody na nebi i na zemi, a prosím ho: ať vám ze své 
bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze 
jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve 
vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli 
schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku 
a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahu-
jící všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů.

Žl 89(88)

Odp.: Budu hlásat Hospodinovu lásku.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, 
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. 
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ 
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. 

Odp.

„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, 
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: 
Navěky zajistím tvůj rod 
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení. 

Odp.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka, 
pomazal jsem ho svým svatým olejem, 
pevně ho drží má ruka 
i mé rámě ho posiluje. 

Odp.
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Má věrnost a láska ho budou provázet, 
ve jménu mém zmohutní jeho síla. 
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, 
můj Bůh a skála mé spásy.“

Odp.

7

 Ef 4,1–7.11–13

Určil nás za služebníky, aby Kristovo tělo dělalo pokroky.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA EFESAN M.

(Bratři a sestry!) Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: 
Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: 
buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; sná-
šejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat 
jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. 

Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně 
tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povo-
láni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec 
všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. 

Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové 
míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Tak určil jedny za apo-
štoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné 
za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili 
křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dě-
lalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře 
a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, 
kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.
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Žl 37(36)

Odp.: Pevné ve víře je srdce spravedlivého.

Doufej v Hospodina a čiň dobro, 
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. 
Raduj se v Hospodinu 
a dá ti, po čem touží tvé srdce. 

Odp.

Hospodinu svěř svůj osud, 
v něho důvěřuj, on sám bude jednat. 
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, 
tvému právu jak polednímu jasu. 

Odp.

Ústa spravedlivého mluví moudře, 
jeho jazyk hovoří, co je správné. 
Boží zákon mu ovládá srdce, 
proto nevrávorají jeho kroky. 

Odp.

8

 2 Tim 1,13–14; 2,1–3

Drahocenný, (tobě) svěřený poklad opatruj skrze Ducha 
svatého.

ČTEN  Z DRUH HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
TIMOTEJOVI.

Milovaný! Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode 
mne slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten 
drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha 
svatého, který v nás bydlí. 
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Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! A co jsi 
ode mne slyšel – mnoho lidí to může dosvědčit –, svěřuj 
dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu 
učili i druhé.

Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše.

Žl 119(118)

Odp.: Hospodine, budu uchovávat tvá slova.

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? 
Bude-li se chovat podle tvého slova.

Odp.

Celým srdcem tě hledám, 
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! 

Odp.

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, 
abych se neprohřešil proti tobě. 

Odp.

Veleben jsi, Hospodine, 
nauč mě svým příkazům! 

Odp.

Svými rty vypočítávám 
všechna rozhodnutí tvých úst. 

Odp.

Raduji se na cestě tvých přikázání 
jako z velkého bohatství. 

Odp.
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EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem Srov. Flp 2,15b–16a

Aleluja. Zaskvějte se jako hvězdy ve vesmíru a držte se 
pevně slova života. Aleluja.

 Mt 5,13–19

Vy jste sůl země; vy jste světlo světa.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže 
však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už 
nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 

Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené 
na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádo-
bu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše 
světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili 
vašeho Otce v nebesích. 

Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. 
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: 
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmen-
ko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nesta-
ne. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – 
a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském 
království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, 
bude v nebeském království veliký.“
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2

Zpěv před evangeliem Srov. Mt 11,25

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajem-
ství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

 Mt 11,25–30

Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je ma-
ličkým.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe 
a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chyt-
rými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. 

Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, 
jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu 
to chce Syn zjevit. 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím. 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpoči-
nek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

3

Zpěv před evangeliem Mt 23,10b–11

Aleluja. Jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi 
vámi největší, ať je vaším služebníkem. Aleluja.
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 Mt 23,8–12

Jenom jeden je váš Učitel – Kristus.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte si říkat ‚mistr‘, je-
nom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu 
na zemi nedávejte jméno ‚otec‘, jenom jeden je váš Otec, 
a ten je v nebi.

Ani si nedávejte říkat ‚učitel‘, jenom jeden je váš Uči-
tel – Kristus. 

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. 
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude 

povýšen.“

4

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 15,15b

Aleluja. Nazval jsem vás přáteli, praví Pán, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 
Aleluja.

 Jan 15,9–17

Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak 
já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li 
moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zacho-
vával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To 
jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se 
vaše radost naplnila.
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To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já mi-
loval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přá-
tele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co 
já vám ukládám.
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, 

co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil 
jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek 
aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete 
prosit ve jménu mém.

To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

31. ledna

Sv. Jana Boska

PRVNÍ ČTENÍ 

1

 Sir 1,11–14.16.18.20.27–28; 2,15–17

Ti, kdo se bojí Hospodina, snaží se mu zalíbit.

ČTEN  Z KNIHY SIRACHOVCOVY.

Bázeň před Pánem je čest a sláva,
veselost a koruna radosti. 
Bázeň před Pánem občerstvuje srdce
a přináší radost, veselí a dlouhý život.
Tomu, kdo se bojí Pána, nakonec bude dobře
a bude požehnán v den své smrti.
Počátek moudrosti je bát se Pána,
věrným byla vrozena už v mateřském lůně. 
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Naplnění moudrosti je bát se Pána,
opájí lidi svými plody. 
Koruna moudrosti je bázeň před Pánem,
dává vzejít blahu a zdraví. 
Kořen moudrosti je bát se Pána
a její ratolest je dlouhý život. 
Neboť moudrost a kázeň je v bázni před Pánem, 
ve věrnosti a mírnosti má své zalíbení. 
Nevzpírej se bázni před Pánem 
a nepřistupuj k ní s obojakým srdcem. 
Ti, kdo se bojí Pána, nepřekračují jeho slova, 
ti, kdo jej milují, zachovávají jeho cesty. 
Ti, kdo se bojí Pána, snaží se mu líbit, 
ti, kdo jej milují, sytí se jeho zákonem. 
Ti, kdo se bojí Pána, připravují svá srdce,
pokořují se před ním. 

Žl 19(18)

Odp.: Hospodinův zákon je pramenem pokoje.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, 
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává
 moudrost. 

Odp.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, 
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. 

Odp.
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Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, 
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou 
 spravedlivé. 

Odp.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, 
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů. 

Odp.

2

 Sir 1,1.26; 2,1–6.10–11

Jdi po rovné cestě a doufej v Hospodina.

ČTEN  Z KNIHY SIRACHOVCOVY.

Všechna moudrost přichází od Boha
a je s ním navěky.
Toužíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání,
a Pán ti ji udělí.
Synu, přicházíš-li sloužit Pánu,
připrav se na pokušení.
Ovládni své srdce a vytrvej, 
neukvapuj se v době protivenství. 
Přimkni se k němu a neodvracej se, 
abys byl povýšen, až přijde tvůj konec.
Přijmi vše, co tě potká, 
buď trpělivý, střídá-li se tvoje soužení. 
Vždyť zlato se tříbí v ohni 
a lidé milí Bohu v peci pokoření. 
Věř Bohu a on se tě ujme, 
jdi po přímé cestě a důvěřuj v něho. 
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Pohleďte na dávná pokolení a vizte: 
Kdo doufal v Pána – a byl zklamán? 
Kdo setrval v jeho bázni – a byl opuštěn? 
Kdo ho vzýval – a nebyl vyslyšen? 
Vždyť Pán je milosrdný a dobrotivý, 
odpouští hříchy a zachraňuje v čas tísně.

Žl 33(32)

Odp.: Blahoslavený člověk, který důvěřuje v Hospodina.

Nebo: 

Odp.: V Bohu se raduje naše srdce.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
sluší se, aby ho dobří chválili.
Zapějte mu novou píseň,
dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte.

Odp.

Neboť Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo,
země je plná jeho milosti.

Odp.

V něm se raduje naše srdce,
důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Pane, ať spočine na nás tvé milosrdenství – 
vždyť doufáme v tebe.

Odp.
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3

 Jer 1,4–9

Kamkoli tě pošlu, půjdeš.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA JEREMI E.

Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, 
znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, po-
světil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil.“

Tu jsem řekl: „Ach, Pane, Hospodine, neumím mluvit, 
neboť jsem ještě příliš mladý.“

Hospodin mi pravil: „Neříkej: Jsem ještě příliš mladý, 
neboť kamkoli tě pošlu, půjdeš, a vše, co ti rozkážu, budeš 
mluvit. Neboj se jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vy-
svobodil“ – praví Hospodin. 

Pak Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a řekl: 
„Hle, kladu svá slova do tvých úst.“

Žl 96(95)

Odp.: Zpívejme Hospodinu, neboť nás zachránil.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
zpívejte Hospodinu, všechny země! 
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! 

Odp.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu! 
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, 
mezi všemi národy o jeho divech. 

Odp.
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Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, 
vzdejte Hospodinu slávu a moc, 
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. 

Odp.: Zpívejme Hospodinu, neboť nás zachránil.

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

Odp.

4

 Ez 3,16–21

On bude žít, protože byl varován, a ty sám sebe zachráníš.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA EZECHIELA.

Hospodin mě oslovil a řekl: „Synu člověka! Ustanovil 
jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých 
úst slovo, napomeneš je mým jménem. Když řeknu bez-
božnému: ‚Zemřeš!‘ a ty ho nebudeš varovat, když mu ne-
budeš domlouvat, aby se odvrátil od svého bezbožného 
chování a byl živ – umře on, bezbožník, pro svou nepra-
vost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když však 
budeš bezbožného varovat, ale on se neodvrátí od své 
bezbožnosti, od svého zvráceného chování, on jistě zemře 
pro svou nepravost, ty však sám sebe zachráníš. 

Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude 
páchat nepravost, položím mu do cesty obtíže: on zemře, 
protožes ho nevaroval, pro svůj hřích umře a nevzpomene 
se na jeho spravedlivé skutky, které učinil: ale jeho krev 
budu vymáhat z tvé ruky. 
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Ale když spravedlivého napomeneš, aby nehřešil, a on 
nezhřeší: jistě bude živ, protože se dal napomenout, a ty 
sám sebe zachráníš.“

Žl 117(116)

Odp.: Hospodine, budu hlásat tvou spásu.

Chvalte Hospodina, všichni lidé, 
oslavujte ho, všechny národy. 

Odp.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství 
a Hospodinova věrnost trvá navěky. 

Odp.

DRUHÉ ČTENÍ 

1

 Řím 12,3–13

Máme rozmanité duchovní dary podle milosti.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA Ř MAN M.

(Bratři a sestry!) Protože mi byla dána ta milost, říkám 
každému z vás: Nikdo ať si o sobě nemyslí více, než co se 
patří myslet, ale myslete skromně ve shodě s tím, v jaké 
míře udělil Bůh každému víru. 

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy ne-
mají všechny stejnou činnost, tak i my, i když je nás mno-
ho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme 
však údy. 
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Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která 
nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá 
úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje 
ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, 
kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to 
dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo pro-
kazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. 

Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidr-
žujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně 
rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti 
neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v nadě-
ji se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrva-
lí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, 
ochotně poskytujte pohostinství.

2

 1 Kor 12,31 – 13,13

Láska je trpělivá a dobrotivá.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Usilujte o dary lepší. A teď vám chci uká-
zat ještě mnohem vzácnější cestu. 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl 
lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. 

Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajem-
stvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nej-
vyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, ne-
jsem nic. 

A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do 
ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. 
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Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, 
láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, 
nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když 
jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, 
ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno 
omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko 
vydrží. 

Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar 
jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je 
všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. 
Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. 

Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel 
jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze 
mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. 

Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvi-
díme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, 
potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne. 

Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší 
z nich je láska.

3

 1 Petr 4,7b–11

Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PETRA.

Milovaní! Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, 
abyste se mohli věnovat modlitbě.

Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože lás-
ka přikrývá všechny hříchy. Buďte jeden k druhému po-
hostinní bez reptání. Navzájem si pomáhejte podle míry 
Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. 
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Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. 
Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od 
Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše 
Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.

4

 1 Petr 5,1–4

Paste Boží stádce vám svěřené dobrovolně a ochotně.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PETRA.

Milovaní! Vaše duchovní představené vybízím – já sám 
duchovní představený jako oni, svědek Kristových utrpe-
ní a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: paste 
Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, 
ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne 
pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve 
svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. 

Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí 
věnec slávy.

5

 1 Jan 3,14.16–18.20b–24

Nemilujme jen slovem, ale činem, doopravdy.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto miluje-
me bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.

Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj 
život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. 
Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, 
ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat 
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Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale či-
nem, doopravdy.

Neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědo-
mí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám 
to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, 
zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a koná-
me, co je mu milé.

A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho 
Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám naří-
dil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh 
v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kte-
rého nám dal.

EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem  Srov. Flp 2,15b–16a

Aleluja. Sviťte jako hvězdy ve vesmíru, držíce se pevně 
slova života. Aleluja.

 Mt 5,13–19

Kdo se bude řídit těmito přikázáními a bude jim učit, 
bude v nebeském království veliký.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže 
však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už 
nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 

Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené 
na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádo-
bu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše 
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světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili 
vašeho Otce v nebesích. 

Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. 
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: 
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmen-
ko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nesta-
ne. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – 
a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském 
království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, 
bude v nebeském království veliký.“

2

Zpěv před evangeliem Jan 13,34

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se 
navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja. 

 Mt 22,34–40

Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shro-
máždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést 
do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně 
největší?“ 

Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší 
a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližní-
ho jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý 
Zákon i Proroci.“
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3

Zpěv před evangeliem Lk 14,11

Aleluja. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižu-
je, bude povýšen, říká Pán. Aleluja. 

 Mk 9,34–37

Kdo přijme jedno z dětí v mém jménu, mne přijímá.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MARKA.

Ježíšovi učedníci cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, 
kdo z nich je největší. 

Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: 
„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“ 

Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: 
„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijí-
má; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě 
poslal.“

4

Zpěv před evangeliem Mk 10,15

Aleluja. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do 
něho nevejde, říká Pán. Aleluja. 

 Mk 10,13–16

Nechte děti přicházet ke mně.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MARKA.

Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale 
učedníci jim to zakazovali.
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Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte 
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 
Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží 
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ 

Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

5

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 22,28.30

Aleluja. Vy, kteří jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, 
budete sedět u mého stolu v nebeském království. Aleluja. 

 Lk 22,24–30

Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Mezi apoštoly vznikl spor, kdo z nich je asi největší. Ježíš 
jim řekl: „Králové vládnou svým národům, a kdo mají nad 
nimi moc, dávají si říkat ‚dobrodinci‘. U vás však ať to tak 
není! Ale kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, 
a kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží. 

Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo ob-
sluhuje? Přece ten, kdo sedí u stolu! Já však jsem mezi 
vámi jako ten, kdo slouží. 

Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouš-
kách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mně ji 
odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu 
v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct izrael-
ských kmenů.“
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25. února

Sv. Aloise Versiglii a sv. Kalista Caravaria 

PRVNÍ ČTENÍ

1

 Řím 8,31b–39

Nic nás nebude moci odloučit od Boží lásky v Kristu Je-
žíši.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA Ř MAN M.

(Bratři a sestry!) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když 
ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, 
jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo 
vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece 
ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, 
ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za 
nás!

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad sou-
žení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída 
nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: ,Stále 
jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce 
určené na porážku.‘

Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si 
nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, 
ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic bu-
doucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec 
nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky 
v Kristu Ježíši, našem Pánu.
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Žl 124(123)

Odp.: Kdo dává svůj život, znovu vstane v Pánu.

Kdyby Hospodin nebyl s námi,
když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili,
když jejich hněv vzplál proti nám.

Odp.

Voda by nás byla zatopila,
příval by se byl převalil přes nás,
přes nás by se převalily rozbouřené vody.

Odp.

Léčka se přetrhla,
a my jsme volní.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe a zemi.

Odp.

2

 1 Petr 4,12–14.16–19

Blaze vám, když musíte snášet urážky pro Kristovo 
jméno.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PETRA.

Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet 
očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše 
se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, 
abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení.
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Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze 
vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. 
Trpí-li někdo, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; 
spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.

Přišel totiž čas, aby začal soud od Božího domu. Začí-
ná-li však napřed od nás, jak teprve dopadnou ti, kdo se 
zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium! Jestliže se 
stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na 
světle člověk bezbožný a hříšník? A tak ti, kdo trpí podle 
Boží vůle, ať se poroučejí dobrými skutky do ochrany věr-
ného Stvořitele.

Žl 126(125)

Odp.: Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.

Odp.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Odp.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.

Odp.
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EVANGELIUM

Zpěv před evangeliem Jan 12,24

(Aleluja.) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neze-
mře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. 
(Aleluja.)

 Jan 12,24–26

Jestliže pšeničné zrno odumře, přinese hojný užitek.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: 
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zů-
stane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.

Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na 
tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem 
já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec 
ho zahrne poctou.“

6. května

Sv. Dominika Savia 

PRVNÍ ČTENÍ 

Mimo dobu velikonoční

1

 1 Sam 3,1–10

Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.
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ČTEN  Z PRVN  KNIHY SAMUELOVY.

Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hos-
podin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo časté. Jed-
noho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, 
takže přestával vidět. Hospodinova lampa nebyla ještě 
zhasnuta a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. 

Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady 
jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ 

On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát.
Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“
Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi 

mě.“ 
On odpověděl: „Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ 
Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospo-

din ještě nezjevil ve slově. 
Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel 

k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“
Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto 

řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: ‚Mluv, 
Hospodine, tvůj služebník poslouchá.‘“ Samuel tedy šel 
spát na své místo. 

Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, 
Samueli.“

A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ 

Žl 16(15)

Odp.: Budu velebit Hospodina za jeho dary.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. 
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ 

salesiansky_lekcionar_zlom.indd   107salesiansky_lekcionar_zlom.indd   107 10.04.2018   11:20:2710.04.2018   11:20:27



108 DALŠÍ BIBLICKÁ ČTENÍ NA VÝBĚR

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, 
ty mně zachováváš můj úděl. 

Odp.: Budu velebit Hospodina za jeho dary.

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

Odp.

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

Odp.

2

 1 Sam 16,1b.4a.5c–13ab

Člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce.

ČTEN  Z PRVN  KNIHY SAMUELOVY.

Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! 
Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl 
krále mezi jeho syny.“ Samuel tedy vykonal, jak mu řekl 
Hospodin, a odebral se do Betléma. Posvětil Jessea a jeho 
syny a pozval je k oběti. Když přišli a spatřil Eliaba, řekl 
si: „Jistě tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný.“ 
Hospodin však řekl Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu 
ani jeho vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se 
totiž jako člověk: člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí 
do srdce.“ 
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Tu Jesse přivolal Abinadaba a předvedl ho před Samu-
ela. On řekl: „Ani toho Hospodin nevyvolil.“ Jesse před-
vedl Šamu. I řekl: „Ani toho Hospodin nevyvolil.“ Jesse 
předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: 
„Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho.“ 

A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse odpově-
děl: „Ještě je nejmladší, ten pase stáda.“ Samuel tedy řekl 
Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, do-
kud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, 
s krásnýma očima a milého vzhledu.

Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel 
vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od 
toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.

Žl 89(88)

Odp.: Hospodin je věrný navěky.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

Odp.

„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.

Odp.
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Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.

Odp.: Hospodin je věrný navěky.

Má věrnost a láska ho budou provázet,
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.“

Odp.

3

 Tob 4,3a.5–9.13cd.14a.15a.18–19a.c

Každý den si vzpomeň na Hospodina.

ČTEN  Z KNIHY TOBI .

Tobiáš k sobě zavolal syna a takto mluvil: „Po všechny 
dny buď, dítě, věrný Pánu. Nechtěj hřešit ani překračo-
vat jeho zákony. Po všechny dny svého života konej dobré 
skutky a nechoď po cestách nepravosti. Neboť budeš-li 
jednat v pravdě, všechny tvé činy se ti podaří jako těm, 
kdo konají spravedlnost. 

Ze svého majetku dávej almužnu. Nikdy neodvracej tvář 
od chudého a Bůh neodvrátí od tebe tvář svou. Almužnu 
uděluj v míře svého nadbytku; budeš-li mít mnoho, dávej 
víc, budeš-li mít málo, dávej méně, ale neváhej almužnu 
dát. Tak si založíš pěkný poklad pro den nouze. 

Pýcha přivádí zkázu a velký neklid; zahálka přivádí chu-
dobu a nedostatek, neboť zahálka je matkou hladu. Buď, 
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synu, bdělý ve všech svých dílech a dobře vychovaný ve 
všem svém jednání. Nikomu nedělej to, co bys nerad sám 
podstupoval.

Raď se s každým, kdo je moudrý, a nezhrdej užitečnou 
radou. Za všech okolností chval Pána Boha, pros ho, aby 
řídil tvé cesty a aby tvé stezky a úmysly dovedl zdárně 
k cíli. Neboť moudrost není vlastní každému národu, vůli 
k dobrému jim dává Pán. 

A nyní, dítě, připomínej si tato přikázání a nedopusť, 
aby ti zmizela ze srdce.“

Žl 119(118)

Odp.: Hospodine, rozjasni svou tvář nad svými 
 služebníky.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,
neboť jsou radostí mého srdce.
Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství
a svým příkazům mě nauč!
Tvé příkazy chci zachovávat,
jenom mě neopouštěj! 

Odp.

Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine,
dej mi život podle svého milosrdenství!
Má duše uchovává tvá přikázání,
velmi je miluji.
Střežím tvá nařízení a přikázání,
neboť před tebou jsou všechny mé cesty. 

Odp.
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Ať oplývají rty mé chvalozpěvem,
žes mě naučil svým příkazům.
Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok,
neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.
Kéž jsem živ, abych tě chválil,
a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!

Odp. Hospodine, rozjasni svou tvář nad svými služebníky.

PRVNÍ ČTENÍ

V době velikonoční

1

 1 Sol 4,1–4.7–9.10b–12

Toto je Boží vůle: vaše posvěcení. 

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
SOLU AN M.

Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu 
Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se lí-
bili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. 
Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Je-
žíše. Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se 
smilství; naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni 
a počestnosti. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale 
k posvěcení! Proto, když tím příkazem někdo pohrdá, ne-
pohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává svého sva-
tého Ducha. 
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O bratrské lásce není vám třeba psát, sám Bůh vás to-
tiž poučil, abyste se navzájem milovali. Ale povzbuzujeme 
vás, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Pokládejte za 
věc své cti, že budete žít pokojně, plnit svoje povinnosti 
a živit se prací svých rukou, jak jsme vám to přikázali. Tak 
ti, kdo nejsou křesťané, si vás budou vážit, a budete na 
všech nezávislí.

Žl 98(97)

Odp.: Zachránění láskou, zpíváme novou píseň.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
neboť učinil podivuhodné věci. 
Vítězství je dílem jeho pravice, 
jeho svatého ramene. 

Odp.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají. 
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte.

Odp.

Jásejte před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi. 
Aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva. 

Odp.
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2

 Tit 2,6–8.11–15

Uč, aby žili rozvážně, spravedlivě a zbožně.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA TITOVI.

Stejně tak napomínej mladé muže, aby se ovládali. Ty sám 
buď ve všem vzorem správného chování: ukazuj neporu-
šenost v nauce, vážnost, zdravé učení, jemuž není možné 
nic vytknout, aby tak o nás protivník nemohl říci nic špat-
ného a byl zahanben.

Projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu 
všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bez-
božného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším 
věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali 
v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha 
a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vy-
koupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli 
jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. 
Tak mluv, napomínej a kárej s veškerým důrazem. Nikdo 
tě nesmí přehlížet.

Žl 37(36) 

Odp.: Spása spravedlivých je od Hospodina.

Doufej v Hospodina a čiň dobro, 
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. 
Raduj se v Hospodinu 
a dá ti, po čem touží tvé srdce. 

Odp.
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Hospodin pečuje o život bezúhonných,
dědictví jejich přetrvá věky.
Hospodin dává krokům člověka sílu,
má zalíbení v jeho životní cestě. 

Odp.

Chraň se zlého a čiň dobré,
a přežiješ věky.
Spravedliví budou vlastnit zemi,
budou ji obývat věčně.

Odp.

3

 1 Jan 2,12–17

Píši vám, mladí, abyste byli silní.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy 
pro Ježíšovo jméno.

Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od 
počátku. 

Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha.
Napsal jsem vám, děti, protože jste poznaly Otce. 
Napsal jsem vám, otcové, protože jste poznali toho, kte-

rý je od počátku. 
Napsal jsem vám, mládeži, protože jste silní a Boží slo-

vo zůstává ve vás a protože jste přemohli zlého ducha.
Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo mi-

luje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je 
ve světě: žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, 
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není z Otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho 
žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky.

Žl 103(102) 

Odp.: Náš Bůh je velký v lásce.

Veleb, duše má, Hospodina, 
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno.
Veleb, duše má, Hospodina, 
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

Odp.

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním. 

Odp.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 

Odp.

Hospodinova láska však od věků na věky pro všechny,
 kdo se ho bojí, 
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,
kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.

Odp.
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EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem 1 Jan 2,5

Aleluja. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží lás-
ka opravdu přivedena k dokonalosti. Aleluja. 

 Mt 13,31–33.44–46

Boží království je jako semeno, které se stane stromem.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je 
jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. 
Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší 
než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže 
přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ 

Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je 
jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mou-
ky, až se všechno prokvasilo.“

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné 
pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje 
ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to 
pole koupí. 

Nebeské království je také podobné obchodníku, který 
hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou per-
lu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“
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2

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 10,21

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajem-
ství nebeského království odhalil maličkým. Aleluja.

 Lk 10,21–22

Zjevil jsi tyto věci maličkým.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

V té chvíli Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím 
tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před 
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, 
tak se ti zalíbilo!

Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je 
Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce 
Syn zjevit.“

3

Zpěv před evangeliem 1 Sam 3,9; Jan 6,68

Aleluja. Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá. Ty máš 
slova věčného života. Aleluja. 

 Jan 1,35–39

Viděli, kde bydlí, a zůstali u něj.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Na druhý den zase Jan stál se dvěma ze svých učedníků. 
Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek 
Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem.
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Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: 
„Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo 
znamená Mistře –, „kde bydlíš?“
Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde byd-

lí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpo-
ledne.

4

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 15,15b

Aleluja. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem ozná-
mil všechno, co jsem slyšel od svého Otce, praví Pán. 
Aleluja. 

 Jan 15,7–14

Vy jste moji přátelé, když budete dělat, co vám ukládám.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje 
slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.

Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce 
a osvědčíte se jako moji učedníci. Jako Otec miloval mne, 
tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako 
jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce.

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby 
se vaše radost naplnila.

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já mi-
loval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přá-
tele položí svůj život.

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.“
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13. května

Sv. Marie Dominiky Mazzarellové

PRVNÍ ČTENÍ 

Mimo dobu velikonoční

1

 Pís 8,6–7

Láska je silná jako smrt.

ČTEN  Z P SN  P SN .

Polož mě jako pečeť na své srdce, 
jako pečeť na své rámě, 
neboť silná jako smrt je láska, 
nezlomná jako podsvětí je vášeň. 
Její výheň je výheň ohně, 
plamen Hospodinův. 
Zátopy vod nemohou uhasit lásku 
a proudy řek ji neodplaví. 
Kdyby chtěl někdo za vše, co má v domě, 
koupit lásku, 
sklidí svrchovanou hanbu.

Žl 45(44)

Odp.: V tobě, Hospodine, je má radost.

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, 
zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! 
Sám král touží po tvé kráse: 
vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! 

Odp.
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V plné kráse vstupuje královská dcera, 
její šat je protkán zlatem. 
V barevném rouchu ji vedou ke králi.

Odp.

Za ní ti přivádějí panny, její družky; 
provázeny radostným jásotem 
vstupují v královský palác. 

Odp.

2

 Sir 3,19–26a

Hospodin je oslaven v pokorných.

ČTEN  Z KNIHY SIRACHOVCOVY.

Synu, dělej své práce v skromnosti, 
a budeš milován bohumilými lidmi. 
Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, 
a před Pánem nalezneš milost. 
Neboť veliká je moc Pána, 
je slaven pokornými lidmi. 
Nehledej to, co je ti příliš těžké, 
a nebádej o tom, co je nad tvoje síly. 
Mysli na to, co je ti poručeno, 
vždyť nepotřebuješ to, co je skryté. 
Nestarej se o to, co je nad tvé povinnosti, 
vždyť ti bylo zjeveno víc, než lidé mohou chápat. 
Mnohé lidi totiž svedla jejich všetečnost 
a zlá povýšenost přivedla jejich rozum k pádu.
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Žl 131(130)

Odp.: Blahoslavení tiší a pokorní srdcem.

Hospodine, mé srdce se nevypíná, 
nevyvyšují se mé oči, 
neženu se za velikými věcmi 
pro mě nedostižnými. 

Odp.

Spíše jsem uklidnil a utišil 
svou duši 
jako dítě na matčině klíně; 
jako dítě, tak je má duše ve mně.

Odp.
3

 Sir 51,18–28

V modlitbě jsem hledal moudrost.

ČTEN  Z KNIHY SIRACHOVCOVY.

Ještě v mládí před svými cestami jsem v modlitbě zjev-
ně toužil po moudrosti. U bran svatyně jsem za ni prosil, 
až do svého posledního dne ji budu hledat. Nalévala se 
jako zrající hrozen, radovalo se pro ni mé srdce. Má noha 
kráčela přímou cestou, od svého mládí jsem ji hledal. Jen 
málo jsem naklonil své ucho, a dostal jsem ji, mnoho po-
učení jsem pro sebe našel. Měl jsem z ní prospěch, a proto 
poděkuji tomu, kdo mi dal moudrost. Umínil jsem si, že 
budu jednat moudře, horlivě jsem se snažil o dobro, a ne-
byl jsem zklamán. O moudrost bojovala má duše a s pečli-
vostí jsem hleděl zachovat zákon. K výšinám jsem vztáhl 
své ruce a litoval jsem chyb proti ní. Obrátil jsem k ní svou 
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mysl a našel jsem ji v čistotě. Od začátku jsem s ní získal 
rozvahu, a proto ji nikdy neopustím. 

Žl 52(51)

Odp.: Dobrý je Hospodin a velký ve své lásce.

Já však jsem jako zelená oliva
v Božím domě,
stále se spoléhám na Boží slitovnost.

Odp.

Ustavičně tě chci chválit,
že jsi to učinil,
před tvými svatými chci slavit tvé jméno,
neboť je dobré.

Odp.

PRVNÍ ČTENÍ 

V době velikonoční

1

 Kol 3,12–17

Nade vším ať je láska, která je svorníkem dokonalosti.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA KOLOSAN M.

(Bratři a sestry!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milova-
ní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, 
mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouš-
tějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, 
proto odpouštějte i vy. 
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A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svor-
ník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: 
k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděč-
ní. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se 
navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte 
Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 

Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu 
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Žl 34(33)

Odp.: Chvalme a vyvyšujme Hospodinovu lásku.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Odp.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Odp.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Odp.
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2

 1 Jan 4,7–16

Milujeme-li se navzájem, Bůh v nás přebývá.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, 
a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo 
nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na 
svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze 
něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale 
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou 
oběť za naše hříchy.

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my 
navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se 
milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je 
v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on 
v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho 
Ducha. 

My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna 
jako spasitele světa. 

Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh 
a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, 
jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, 
zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

Žl 103(102) 

Odp.: Velký je Hospodin, jeho láska trvá navěky.

Veleb, duše má, Hospodina, 
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
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Veleb, duše má, Hospodina, 
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

Odp.: Velký je Hospodin, jeho láska trvá navěky.

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním. 

Odp.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 

Odp.

3

 1 Jan 5,1–5

Toto je vítězství, které přemohlo svět – naše víra.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; 
každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal 
život.

Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když 
milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu 
záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho 
přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen 
z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemoh-
lo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo 
věří, že Ježíš je Syn Boží?

salesiansky_lekcionar_zlom.indd   126salesiansky_lekcionar_zlom.indd   126 10.04.2018   11:20:2810.04.2018   11:20:28



12713.  KVĚTNA / SV.  MARIE DOMINIKY MAZZARELLOVÉ

Žl 16(15) 

Odp.: Hospodine, tobě důvěřuji, nebudu zahanben.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán. 
Bez tebe nemám štěstí.“

Odp.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem.
Hospodina mám neustále na zřeteli, 
nezakolísám, když je mi po pravici. 

Odp.

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

Odp.

4

 Zj 21,5–7

Tomu, kdo žízní, dám vodu z pramene života.

ČTEN  Z KNIHY ZJEVEN  SVAT HO APO TOLA JANA.

Ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím 
nové!“ 

Pak dodal: „Napiš: Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá.“
Také mi řekl: „Stalo se! Já jsem alfa i omega, začátek 

i konec. 
Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.
To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bohem a on bude 

mým synem.“
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Žl 16(15)

Odp.: Jenom ty, Hospodine, konáš divy.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán. 
Bez tebe nemám štěstí.“ 

Odp.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem.
Hospodina mám neustále na zřeteli, 
nezakolísám, když je mi po pravici. 

Odp.

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

Odp.

EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem Mt 5,3

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je ne-
beské království. Aleluja. 
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 Mt 5,1–12a

Blahoslavení chudí a tiší, blahoslavení ti, kteří mají čisté 
srdce.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se po-
sadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil 
je:

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské 
království.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť 

oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni 

Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedl-

nost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pro-

následovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; ra-
dujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

2

Zpěv před evangeliem Srov. Flp 2,15b–16a

Aleluja. Zaskvějte se jako hvězdy ve vesmíru a držte se 
pevně slova života. Aleluja.
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 Mt 5,13–16

Vy jste světlo světa.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude 

osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven 
a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na 
hoře.

A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na 
podstavec, takže svítí všem v domě. 

Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skut-
ky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

3

Zpěv před evangeliem Mt 16,25

Aleluja. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo 
však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho, praví Pán. 
Aleluja. 

 Mt 16,24–27

Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne jej.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: 
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 

a následuj mě!
Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo 

však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
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Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztra-
tí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? 
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly 
a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

4

Zpěv před evangeliem Srov. Mt 25,10

Aleluja. To je ta prozíravá panna, kterou Pán nalezl, jak 
bdí; když přišel Ženich, vešla s ním na svatbu. Aleluja. 

 Mt 25,1–13

Ženich je tady, jděte mu naproti!

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebeské království je 
podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly napro-
ti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. 
Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozí-
ravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když 
ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat 
a usnuly.
Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu 

naproti!‘ Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravo-
vat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‚Dejte nám trochu 
oleje, lampy nám dohasínají.‘ Ale prozíravé odpověděly: 
‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte 
si raději k prodavačům a kupte si.‘

Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připra-
vené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely.
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Později přišly i ostatní panny a volaly: ‚Pane, pane, ote-
vři nám!‘ On však odpověděl: ‚Amen, pravím vám: Ne-
znám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

5

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 11,28

Aleluja. Blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a s láskou ho 
zachovávají. Aleluja. 

 Lk 10,38–42

Maria seděla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho řeč.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu ně-
jaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala 
Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho 
řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. 

Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, 
že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí 
přece, ať mi pomůže!“

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a zne-
pokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Ma-
rie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
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6

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 15,5

Aleluja. Zůstaňte v mé lásce, praví Pán; kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Aleluja.

 Jan 15,1–10

Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen 
a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nene-
se ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 
nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které 
jsem k vám mluvil.

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest ne-
může nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne 
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyho-
zen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – 
a hoří.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, 
můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude osla-
ven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se 
jako moji učedníci. 

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaň-
te v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé 
lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zů-
stávám v jeho lásce.“
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18. května

Sv. Leonarda Murialda

PRVNÍ ČTENÍ

1

 2 Sol 3,5–13.16

Každý ať v klidu pracuje a jí chléb, na který si sám vydělá. 

ČTEN  Z DRUH HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
SOLU AN M.

(Bratři a sestry!) Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k to-
mu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus. Přikazujeme 
vám jménem Pána Ježíše Krista: straňte se každého brat-
ra, který žije nespořádaně a ne podle zásad, které jste od 
nás přijali. 

Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli 
u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho 
zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom 
nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to nemě-
li právo, ale dáváme vám sami sebe za vzor, který byste 
mohli napodobovat. 

Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme 
vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že ně-
kteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi 
zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým li-
dem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána 
Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který 
si sami vydělají. A vy, bratři, se nenechte od konání dob-
rých skutků odradit únavou.
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Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a kaž-
dým způsobem. Pán buď s vámi se všemi.

Žl 127(126)

Odp.: Kdo důvěřuje v Hospodina, nenamáhá se 
 nadarmo.

Když nestaví dům Hospodin,
marně se lopotí, kdo ho stavějí.
Když nestřeží město Hospodin,
marně bdí strážce.

Odp.

Marné je časně vstávat,
dlouho vysedávat u práce,
jíst chléb námahy;
neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

Odp.

2

 1 Jan 4,7–13.19–21

Milujme se navzájem, protože láska je z Boha.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, 
a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo 
nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se 
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jed-
norozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom 
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záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si za-
miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše 
hříchy.

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my na-
vzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se mi-
lujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás 
přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, 
poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho 
Ducha.

My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. 
Říká-li kdo: „Miluji Boha,“ ale přitom nenávidí svého 
bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého 
vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal 
toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého 
bratra.

Žl 112(111)

Odp.: Hospodin miluje toho, kdo dává s radostí.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Odp.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Odp.
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Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.

Odp.

Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Rozděluje, dává chudým,
jeho moc poroste v slávě.

Odp.

EVANGELIUM

Zpěv před evangeliem Mk 10,15

Aleluja. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, praví Pán, 
vůbec do něho nevejde. Aleluja.

 Mk 10,13–21

Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým; pak přijď 
a následuj mě.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MARKA.

Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale 
učedníci jim to zakazovali.

Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte 
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 
Boží království. Amen, pravím vám: kdo nepřijme Boží 
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“

Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.
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Když se vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, po klekl 
před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, 
abych dostal věčný život?“

Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo 
není dobrý, jenom jeden: Bůh.

Znáš přikázání: ,Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, 
nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce 
i matku!‘“

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával 
od svého mládí.“

Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu: „Jedno ti 
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, 
a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“

24. května

Blahoslavené Panny Marie Pomocnice křesťanů

PRVNÍ ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční

1

 Gn 3,1–6.13–15

Vložím nepřátelství mezi tebe a ženu.

ČTEN  Z PRVN  KNIHY MOJ OVY.

Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která Hospo-
din Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl skutečně Bůh: Nejezte 
ze žádného stromu v zahradě?“

Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst z ovoce každého 
stromu v zahradě, jen z ovoce stromu, který je uprostřed 
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zahrady – pravil Bůh – nesmíte jít a ani se ho nedotý-
kejte, abyste nezemřeli.“ Had nato ženě: „Ne, nezemřete. 
Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše 
oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“

Žena viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na 
pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho 
utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl.

Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ Žena 
odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ Tu řekl 
Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal, buď zloře-
čený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se 
plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. 
Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potom-
stvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, za-
tímco ty budeš šlapat po jeho patě.“ 

Žl 98(97)

Odp.: Hospodin vykonal podivuhodné věci.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
neboť učinil podivuhodné věci. 
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, 
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. 

Odp.

Všechny končiny země uzřely 
spásu našeho Boha. 
Jásejte Hospodinu, všechny země, 
radujte se, plesejte a hrejte! 

Odp.
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Hrejte Hospodinu na citeru, 
na citeru a s doprovodem zpěvu, 
za hlaholu trub a rohů, 
jásejte před králem Hospodinem! 

Odp.: Hospodin vykonal podivuhodné věci.

2

 1 Sam 1,24–28; 2,1–2.4–8

Mé srdce se raduje v Hospodinu.

ČTEN  Z PRVN  KNIHY SAMUELOVY.

Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do 
Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem, s jednou 
měřicí mouky a s měchem vína; chlapec byl ještě malý. 
Porazili býka a přivedli chlapce k Helimu. Anna řekla: 
„Prosím, můj pane, jako že jsi živ, můj pane, já jsem ta 
žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu. Za 
tohoto chlapce jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou 
žádost, jak jsem ho prosila. A proto také já ho odevzdá-
vám Hospodinu na všechny dny, po které bude živ – je 
odevzdaný Hospodinu.“ I klaněli se tam Hospodinu.
Anna se modlila takto:
„Srdce mé jásá v Hospodinu, 
moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, 
neboť se raduji z tvé pomoci. 
Luky siláků se lámou, 
ale slabí se opásávají silou. 
Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb; 
kdo hladověli, mohou ustat od práce.
Neplodná dostává sedm dětí, 
matka mnoha synů vadne osamělá. 
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Hospodin usmrcuje i oživuje, 
uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. 
Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, 
ponižuje a povyšuje. 
Pozvedá z prachu ubožáka, 
ze smetiště povyšuje chudáka, 
aby ho posadil mezi knížaty 
a obdařil ho stolcem slávy. 
Neboť Hospodinu náleží pilíře země,
na nich založil svět.“

Responsoriální zpěv   Lk 1,46b–55 

Odp.: Pán shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Velebí 
má duše Hospodina 
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 

Odp.

Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení, 
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté. 

Odp.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se ho bojí. 
Mocně zasáhl svým ramenem, 
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 

Odp.
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Mocné sesadil z trůnu 
a ponížené povýšil, 
hladové nasytil dobrými věcmi 
a bohaté propustil s prázdnou. 

Odp.: Pán shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Ujal se svého služebníka Izraele, 
pamatoval na své milosrdenství, 
jak slíbil našim předkům, 
Abrahámovi a jeho potomkům navěky. 

Odp.

3

 2 Sam 7,1–5.8–11.16

Hospodin ti vystaví příbytek.

ČTEN  Z DRUH  KNIHY SAMUELOVY.

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu 
popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král pro-
roku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, za-
tímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ 
Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které 
máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ 

Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátano-
vi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví 
Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? 
Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad 
mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos 
podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. 

salesiansky_lekcionar_zlom.indd   142salesiansky_lekcionar_zlom.indd   142 10.04.2018   11:20:2810.04.2018   11:20:28



14324. KVĚTNA / BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ

Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. 
Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam 
a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zloči-
nu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem 
ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu 
pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že 
vystaví dům tobě. Tvůj dům a tvé království potrvá přede 
mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“

Žl 87(86)

Odp.: Hospodin do tebe vložil pramen života.

Hospodin miluje, co založil na svatých horách,
miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. 

Odp.

Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. 
O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil,
sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

Odp.

Hospodin zapíše do knihy národů: 
„Tito se tam narodili.“
Při tanci budou zpívat: 
„Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“

Odp.
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4 

 Iz 7,10–14

Panna porodí syna, který je ‚Bůh s námi‘.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA IZAI E.

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: 
„Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hlu-
boko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: 
„Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ 

Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí 
vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám 
dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna 
a dá mu jméno Emanuel to je ‚Bůh s námi‘.“

Responsoriální zpěv Lk 1,46b–55

Odp.: Veliké věci vykonal Pán v Panně Marii. 

Velebí 
má duše Hospodina 
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 

Odp.

Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení, 
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté. 

Odp.
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A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se ho bojí. 
Mocně zasáhl svým ramenem, 
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 

Odp.

Mocné sesadil z trůnu 
a ponížené povýšil, 
hladové nasytil dobrými věcmi 
a bohaté propustil s prázdnou. 

Odp.

Ujal se svého služebníka Izraele, 
pamatoval na své milosrdenství, 
jak slíbil našim předkům, 
Abrahámovi a jeho potomkům navěky. 

Odp.

5

 Iz 61,10–11

V Hospodinu je má radost.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA IZAI E.

Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém 
Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spra-
vedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu 
ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako za-
hrada dává vzejít své setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit 
spravedlnosti a slávě před všemi národy. 
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Žl 85(84)

Odp.: Hospodinova sláva se usídlí v naší zemi.

Kéž mohu slyšet, 
co mluví Hospodin, Bůh: 
jistě mluví o pokoji 
pro svůj lid a pro své svaté. 

Odp.

Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. 
Milosrdenství a věrnost se potkají, 
políbí se spravedlnost a pokoj. 

Odp.

Hospodin též popřeje dobro 
a naše země vydá plody. 
Spravedlnost bude ho předcházet 
a spása mu půjde v patách.

Odp.

6

 Sof 3,14.15b–18a

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, je to mocný za-
chránce.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA SOFONI E.

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel ce-
lým srdcem, jeruzalémská dcero! Uprostřed tebe je Hos-
podin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude 
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řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé 
ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; 
bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, 
s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.“

Responsoriální zpěv Pís 2,8.10–12.14

Odp.: Tvůj příchod, Hospodine, nás naplňuje radostí.

Hlas mého miláčka! 
Právě přichází, 
běží po horách, 
skáče po pahorcích. 

Odp.

Můj miláček se ujímá slova a říká mi: 
„Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď! 
Hle, už zima přešla, 
déšť přestal a pominul. 

Odp.

Květy se objevily na zemi, 
přišel čas ke zpěvu, 
vrkání hrdličky 
je slyšet po kraji. 

Odp.

Moje holubičko ve skalním úkrytu, v dutině srázu, 
ukaž mi svoji tvář, ať slyším tvůj hlas, 
vždyť tvůj hlas je líbezný 
a půvabná je tvoje tvář.“

Odp.
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7

 Zach 2,14–17

Raduj se, siónská dcero, Hospodin přijde přebývat upro-
střed tebe.

ČTEN  Z KNIHY PROROKA ZACHARI E

Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle – přicházím, 
abych přebýval uprostřed tebe – praví Hospodin. Toho 
dne se mnohé národy přidají k Hospodinu, stanou se 
mým lidem. Budou bydlet uprostřed tebe, a tak poznáš, 
že mě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy 
jako svého podílu na posvátné půdě a znovu si vyvolí Je-
ruzalém. Před Hospodinem ať mlčí každý tvor, neboť po-
vstal ze svého svatého příbytku. 

Žl 147

Odp.: Raduj se, Maria, Pán s tebou.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran, 
požehnal tvým synům v tobě. 

Odp.

Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí. 
Sesílá svůj rozkaz na zemi, 
rychle běží jeho slovo. 

Odp.
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Oznámil své slovo Jakubovi, 
své zákony a přikázání Izraeli. 
Tak nejednal se žádným národem: 
nesdělil jim svá přikázání.

Odp.

PRVNÍ ČTENÍ

V době velikonoční

1

 Sk 1,12–14
Byli jednotni v modlitbě s Pannou Marií.

ČTEN  ZE SKUTK  APO TOL .

Potom se apoštolové vrátili do Jeruzaléma z hory, která 
se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom 
délku sobotní cesty.

A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší míst-
nosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a To-
máš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec 
a Juda, Jakubův bratr. 

Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se 
ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.

Žl 113(112)

Odp.: Hospodin shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Chvalte, Hospodinovi služebníci, 
chvalte jméno Hospodinovo! 
Buď velebeno Hospodinovo jméno 
nyní i navěky! 

Odp.
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Od východu slunce až na jeho západ 
buď chváleno Hospodinovo jméno! 
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, 
nad nebesa jeho sláva. 

Odp.: Hospodin shlédl na svou nepatrnou služebnici.

2

 Zj 21,1–3.5a

Hle, Boží příbytek mezi lidmi.

ČTEN  Z KNIHY ZJEVEN  SVAT HO APO TOLA JANA.

Potom jsem viděl nová nebesa a novou zemi – dřívější ne-
besa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl 
jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe 
od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro své-
ho ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: 

„Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; 
oni budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich 
Bohem.“ 

A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím 
nové!“ 

Žl 45(44)

Odp.: Raduj se, Maria, Pán s tebou.

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, 
zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům! 
Sám král touží po tvé kráse: 
vždyť je tvým pánem, před ním se skloň! 

Odp.
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V plné kráse vstupuje královská dcera, 
její šat je protkán zlatem. 
V barevném rouchu ji vedou ke králi, 
za ní ti přivádějí panny, její družky. 

Odp.

Provázeny radostným jásotem 
vstupují v královský palác. 
Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, 
ustanovíš je za knížata po celé zemi. 

Odp.

DRUHÉ ČTENÍ

 Ef 1,3–6.11–12

V Kristu nás vyvolil ještě před stvořením světa.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA EFESAN M.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on 
nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, proto-
že jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, 
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze 
svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom 
byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby 
se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skr-
ze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme 
k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše pů-
sobí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, 
aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří 
jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše.
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EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem Mk 3,35

Aleluja. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra 
i matka. Aleluja. 

 Mt 12,46–50

To je má matka a moji příbuzní.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MATOU E.

Když ještě mluvil k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli 
venku a chtěli s ním mluvit.

Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí 
venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, 
kdo mu to řekl: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji pří-
buzní?“
Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „To je moje matka 

a to jsou moji příbuzní! Každý totiž, kdo plní vůli mého 
nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.“

2

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 1,45

Aleluja. Blahoslavená jsi, Panno Maria, protože jsi uvěři-
la; v tobě se uskutečnilo slovo Pána. Aleluja.
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 Lk 1,26–38

Tvůj syn bude veliký a bude kralovat navěky.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do ga-
lilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně za-
snoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta 
panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď 
zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“

Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav 
znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalez-
la milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán 
Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad 
Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít 
konce.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže ne-
poznávám!“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na 
tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude na-
zváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve 
svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla pova-
žována za neplodnou.

Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane po-

dle tvého slova!“ A anděl od ní odešel.
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3

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 1,45

Aleluja. Blahoslavená jsi, Panno Maria, protože jsi uvěři-
la; v tobě se uskutečnilo slovo Pána. Aleluja.

 Lk 1,39–47

Požehnaný plod života tvého.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jed-
noho judského města v horách. 

Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jak-
mile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně 
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem sva-
tým a zvolala mocným hlasem: 

„Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života 
tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla 
ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, 
dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslave-
ná, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od 
Pána!“

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch 
jásá v Bohu, mém spasiteli.“

4

Zpěv před evangeliem Srov. Lk 1,45

Aleluja. Blahoslavená jsi, Panno Maria, protože jsi uvěři-
la; v tobě se uskutečnilo slovo Pána. Aleluja.
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 Lk 11,27–28

Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Když Ježíš mluvil, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: 
„Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě 

kojily!“
On však řekl: 
„Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zacho-

vávají ho.“

5

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Blahoslavená Matko a neposkvrněná Panno, při-
mlouvej se za nás, nyní i vždycky, u Pána, našeho Boha. 
Aleluja. 

 Jan 19,25–27

Hle, tvůj syn! Hle, tvá matka!

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky 
Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učed-
ník, kterého měl rád, řekl matce: 

„Ženo, to je tvůj syn.“
Potom řekl učedníkovi: 
„To je tvá matka.“ 
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
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23. června

Sv. Josefa Cafassa

PRVNÍ ČTENÍ

 2 Kor 5,14–21

Smiřte se s Bohem!

ČTEN  Z DRUH HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Kristova láska nás nutí k tomuto úsud-
ku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel 
za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro 
toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých.

Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle lid-
ských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali po-
dle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy 
někdo stal křesťanem, je to nový tvor. To staré pominu-
lo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás 
smířil se sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom 
hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy 
smířil svět se sebou, lidem už nepřičítá jejich poklesky 
a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Jsme proto Kris-
tovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh.

Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! 
S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největ-
ším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví 
u Boha.
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Žl 103(102)

Odp.: Děkujeme ti, Bože, za tvou lásku.

Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.

Odp.

On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.

Odp.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí.

Odp.

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Odp.
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EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem Srov. Mk 12,30–31

Aleluja. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, ce-
lou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou a svého 
bližního jako sám sebe. Aleluja.

 Mk 12,28–34a

Milovat Boha a bližního je víc než všechny oběti.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MARKA.

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se 
ho: „Které přikázání je první ze všech?“

Ježíš odpověděl: „První je toto: ,Slyš, Izraeli! Hospodin, 
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, ce-
lým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ce-
lou svou silou.‘ Druhé je toto: ,Miluj svého bližního jako 
sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle 

pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho 
a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou 
a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti 
a dary.“

Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, 
řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“
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2

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 13,34

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán: Milujte se 
navzájem, jako jsem já miloval vás. Aleluja.

Evangelium Lk 6,27–38

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, ří-
kám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo 
vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se 
za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, na-
stav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. 
Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, 
od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali 
vám, tak i vy dělejte jim.

Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od 
Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Pro-
kazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to 
můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjču-
jete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to 
můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, 
aby dostali stejně tolik nazpátek.

Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půj-
čujte, a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a bu-
dete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným 
i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
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Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete 
zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, 
a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vr-
chovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, 
takovou se naměří zase vám.“

29. října

Bl. Michala Ruy 

PRVNÍ ČTENÍ

1

 1 Kor 12,31 – 13,8a

Láska nikdy nepřestává.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Usilujte o dary lepší. A teď vám chci uká-
zat ještě mnohem vzácnější cestu.

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl 
lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící.

Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajem-
stvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl 
v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl 
lásku, nejsem nic.

A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do 
ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, 
láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, 
nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když 
jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, 
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ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno 
omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko 
vydrží. Láska nikdy nepřestává.

Žl 16(15)

Odp.: Navěky budu zpívat o Hospodinově lásce.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.
Bez tebe nemám štěstí.“

Odp.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Odp.

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

Odp.
2

 Ef 4,1–7.11–13

Každému byla dána milost podle míry Kristových darů.

ČTEN  Z LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA EFESAN M.

(Bratři a sestry!) Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: 
Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste do-
stali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; 
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snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachová-
vat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje.

Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně 
tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povo-
láni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec 
všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové 
míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Tak určil jedny za apo-
štoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné 
za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili 
křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dě-
lalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře 
a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, onomu věku, 
kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

Žl 23(22)

Odp.: Hospodin nás vede cestou pokoje.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Odp.

I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Odp.
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Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Odp.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

Odp.

3

 2 Tim 1,13–14; 2,1–3; 4,1–2.5

Pracuj jako hlasatel evangelia.

ČTEN  Z DRUH HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
TIMOTEJOVI.

Milovaný! Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode 
mne slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten 
drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha 
svatého, který v nás bydlí.

Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! A co jsi 
ode mne slyšel – mnoho lidí to může dosvědčit –, svěřuj 
dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu 
učili i druhé. 

Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše.
Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, 

který bude soudit živé i mrtvé, zapřísahám tě při jeho 
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slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej 
s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbu-
zuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.

Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, 
pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu.

Žl 89(88)

Odp.: Tvá věrnost, Hospodine, trvá navěky.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

Odp.

„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.

Odp.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.

Odp.

Má věrnost a láska ho budou provázet,
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.“

Odp.
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EVANGELIA

1

Zpěv před evangeliem Jan 15,16

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek 
a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

 Mk 10,17–23.28–30

Prodej všechno, co máš, a dej chudým. Pak přijď a ná-
sleduj mě.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE MARKA.

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, po-
klekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dě-
lat, abych dostal věčný život?“

Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo 
není dobrý, jenom jeden: Bůh.

Znáš přikázání: ,Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, 
nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce 
i matku!‘“

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával 
od svého mládí.“

Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu: „Jedno ti 
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, 
a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On 
pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl 
mnoho majetku.

Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko ve-
jdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Tu mu 
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řekl Petr: „My jsem opustili všechno a šli jsme za tebou.“ 
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo 
by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti 
nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát 
víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti 
i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život 
věčný.“

2

Zpěv před evangeliem Srov. Mt 10,5.9

Aleluja. Boží království je uprostřed vás, praví Pán; přiná-
šejte pokoj lidem. Aleluja.

 Lk 10,1–9

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE LUK E.

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, po-
slal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl 
sám přijít, a řekl jim:

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána 
žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás 
jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opán-
ky. S nikým se cestou nepozdravujte.

Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ,Pokoj 
tomuto domu!‘ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine 
na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zů-
staňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo 
na svou mzdu.
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Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do ně-
kterého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, 
uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ,Přiblížilo se 
k vám Boží království!‘“

15. listopadu

Bl. Magdalény Moranové

PRVNÍ ČTENÍ

 1 Jan 3,14.16–18.20b–24

Nemilujme jen slovem, ale činem, doopravdy.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA JANA.

My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto miluje-
me bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.

Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj 
život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. 
Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, 
ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat 
Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale či-
nem, doopravdy.

Neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědo-
mí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám 
to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, 
zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a koná-
me, co je mu milé.

A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho 
Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám naří-
dil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh 
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v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kte-
rého nám dal.

Žl 17(16)

Odp.: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
všimni si mého nářku,
popřej sluchu mé modlitbě
z bezelstných rtů!

Odp.

Ty sám posuď mou spravedlnost,
tvé oči vidí, co je správné.
Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci,
tříbíš mě ohněm, nenalezneš na mně nepravosti.

Odp.

Podle slov tvých rtů 
jsem dbal na cesty zákona.
Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,
nezakolísaly mé nohy.

Odp.
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EVANGELIUM

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 15,5

Aleluja. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán, 
kdo zůstává ve mně, nese hojné ovoce. Aleluja.

 Jan 15,1–8

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen 
a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nene-
se ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 
nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které 
jsem k vám mluvil.

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest ne-
může nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne 
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyho-
zen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – 
a hoří.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, 
můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.

Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce 
a osvědčíte se jako moji učedníci.“
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5. prosince

Bl. Filipa Rinaldiho

PRVNÍ ČTENÍ

 1 Kor 2,1–16

Naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy.

ČTEN  Z PRVN HO LISTU SVAT HO APO TOLA PAVLA 
KORIN AN M.

(Bratři a sestry!) Když jsem k vám přišel hlásat svědectví 
o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo 
moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic 
jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval 
jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. 
A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých 
slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To 
proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na 
moudrosti lidské.
Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však 

není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento 
svět ovládají. Jejich moc je už zlomena.

Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství 
a skrytá. Bůh ji už před věky předurčil k naší slávě. Ni-
kdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. 
Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy ne-
ukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeme to, 
„co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani 
nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“. 
Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkou-
má všecko, i hlubiny Boží. Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen 
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lidský duch, který je v člověku. Tak ani Boží nitro nezná 
nikdo, jen Duch Boží.

My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který vy-
chází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal 
darem. O tom také mluvíme – ne ovšem slovy, kterým učí 
lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch, takže nau-
ku pocházející od Ducha také vyjadřujeme řečí od něho 
vnuknutou.

Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými ne-
přijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají 
se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají 
posoudit jen s pomocí Ducha. Ale člověk produchovnělý 
může vynést úsudek o všem, sám však nepodléhá úsudku 
nikoho. Neboť „kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho 
mohl poučovat“?

Žl 147(146)

Odp.: Zpívejme Hospodinu radostnou píseň.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
opěvujte našeho Boha, neboť je milý,
zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené z Izraele.

Odp.

Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
a jejich rány obvazuje.
Určuje počet hvězd,
každou z nich nazývá jménem.

Odp.
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Velký je náš Pán a přemocný,
jeho moudrost je bez míry.
Pokorné Hospodin pozvedá,
bezbožné však ponižuje k zemi.

Odp.: Zpívejme Hospodinu radostnou píseň.

EVANGELIUM

Zpěv před evangeliem  Srov. 2 Sol 2,14

Aleluja. Bůh nás povolal kázáním evangelia, abychom do-
sáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

 Jan 15,9–17

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.

SLOVA SVAT HO EVANGELIA PODLE JANA.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak 
já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li 
moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zacho-
vával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To 
jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se 
vaše radost naplnila.

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já mi-
loval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přá-
tele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co 
já vám ukládám.
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, 

co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
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Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil 
jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek 
aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete 
prosit ve jménu mém.

To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
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