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Česká dominikánská provincie

dekret
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dosavadní český překlad propria Řádu kazatelů vznikl v letech 1978–79 
v obtížných podmínkách komunistického pronásledování péčí s. m. 
Terezie Brichtové a dalších mnišek, žijících tehdy v charitním domově 
na moravci. na revizích překladu se podíleli otcové reginald dacík, 
Bertrand Šnobl, Josef Fojtů, Jiljí dubský a nejspíš i další, o kterých již 
nevíme. při své práci vycházeli z pracovních textů dominikánského 
propria z roku 1977. celé dílo pak bylo vydáno cyklostylem v roce 1980 
v kadani díky sestrám rostislavě duchoňové a Bertě Tomkové.

postupem času se však stále naléhavěji projevovala potřeba připravit 
nové vydání dominikánského propria, protože v samizdatovém pracov-
ním překladu chybí celá řada později vydaných textů. Také již přestala 
vyhovovat jeho forma zpracování, odpovídající tehdejším možnostem. 
Avšak vydat „definitivní“ překlad propria a předložit jej k přezkoumání 
kongregaci pro bohoslužbu a svátosti se jeví jako předčasné, dokud 
nebude dokončena revize českého překladu Římského lekcionáře. 

proto bylo pořízeno toto nové pracovní vydání propria, sestave-
né podle řádového propria z roku 19851 a dodatků z roku 20062. Texty 
byly použity ze schváleného českého liturgického překladu. Texty o sv. 
Zdislavě byly převzaty z českého vydání Lekcionáře a doplněny výbě-
rem dalších perikop ze společných textů o svatých, aby byl poskytnut 
širší výběr čtení a aby se neopakovaly tytéž texty v lekcionáři a liturgii 
hodin. 

Toto vydání propria je určeno pro vnitřní potřebu dominikánského 
řádu. v dominikánském řádu smí být užíváno hned po uveřejnění.

dáno v praze, v konventu sv. Jiljí, opata, o slavnosti sv. dominika,  
dne 8. srpna 2008.

fr. Benedikt mohelník op
provinciál

1 proprium op, missale et Lectionarium, editio typica, roma, 1985
2 proprium op, Additamenta ad proprium missalis et Liturgiæ Horarum, roma, 2006
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všeobecné Pokyny 	
k ProPriu lekcionáře1

I.	 Úvodní	poznámky

34. předkládané liturgické proprium, jež je znamenitým svědectvím 
řádové tradice a skvělým pokladem, vyjadřuje naši společnou úctu 
k vynikajícím svědkům charismatu svatého otce dominika.
při bohoslužbách a především při užívání lekcionáře je třeba brát 
v úvahu, že se má dát přednost slavení tajemství krista a souvislému 
čtení z písma svatého.

35. při sestavování tohoto lekcionáře bylo pro výběr a užití textů písma 
užito stejných kritérií a směrnic jako při sestavování propria Liturgie 
hodin.2

36. v této knize se předkládá bohatší výběr čtení, aby se ve shromáždě-
ních podpořila oslava různých svatých op.
nadpisky čtení, témata responsoriálních žalmů ap., i když byly tyto 
prvky převzaty z Římského lekcionáře, mají velkou cenu a jsou velmi 
užitečné i pro naše bohoslužby.

37. Biblické texty pro čtení jsou převzaty z nového vydání vulgáty 
(nova vulgata Bibliorum sanctorum 1979) s některými úpravami podle 
druhého vydání Římského lekcionáře.� 4

U některých antifon přejatých z Graduálu je zachován jejich vlastní 
původní text.

38. [...] pro všechny liturgické oslavy celořádového kalendáře je vždy 
poskytnut alespoň jeden úplný formulář. někdy je nabídnuto více 
možností. [...]5

1 Jedná se o výňatek z všeobecných pokynů k propriu misálu a lekcionáře (mLop), 
týkající se lekcionáře. původní číslování odstavců bylo zachováno.

2 srv. „introductio generalis”, nn. 12, 34–36 (LHop, pp. XXXv, XLv); oLm, 
„prænotanda”, nn. 83–84 (Notitiae 18, 1981, pp. 389–390).

3 srv. oLm, „variationes ordinis lectionum” (notitiæ 18, 1981, pp. 420–462)
4 pro české vydání byl vzat překlad užitý v českém vydání Římského lekcionáře. 

označení textů písma svatého, včetně číslování žalmů, je podle nové vulgáty.
5 v českém vydání byly doplněny formuláře svatých zařazených v kalendáři provincie.

vŠeoBecné pokyny
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užití lekcionáře pro různé bohoslužby

39. při oslavách, které jsou v kalendáři op uvedeny jako slavnosti, se 
čtou tři čtení z tohoto lekcionáře.
při oslavách, které jsou uvedeny jako svátky, se čtou dvě čtení z tohoto 
lekcionáře.
při památkách svatých našeho řádu, ať závazných či nezávazných, se 
čtou dvě čtení buď z feriálního lekcionáře nebo ze společných textů 
nebo z lekcionáře op, určená pro příslušný den.
40. slaví-li se památka, má obvykle přednost nepřerušené souvislé 
čtení písma svatého.
Jestliže se ze spravedlivého důvodu souvislá četba přerušila, může 
celebrant nebo komunita, se zřetelem na uspořádání lekcí během celého 
týdne, spojit vynechané čtení vhodným způsobem s jiným čtením 
daného týdne tak, aby celistvě vynikl obsah.6

změna stupně liturgické oslavy

41. pokud se na některém místě nebo v některém národě změní stupeň 
liturgické oslavy, ať se dbá na to, aby slavnost měla tři čtení, z nichž 
první je ze starého zákona (v době velikonoční ze skutků apoštolů 
nebo ze Zjevení sv. Jana) s responsoriálním žalmem, druhé z nového 
zákona a konečně třetí z evangelia.7

Čtení pro společné texty a pro mše při různých příležitostech

42. ve čteních pro mše za různé potřeby a pro votivní mše ať se z Boží-
ho slova čerpá tak, aby výběr vycházel z vlastností a potřeb lidí, a aby 
v nich věřící mohli poznávat velké skutky Božího milosrdenství. odtud 
jsou živeny víra a modlitba. Hlouběji se tak poukazuje na rozmanité 
aspekty křesťanského tajemství. [...]

6 srv. iGmr, n. 358.
7 srv. iGmr, n. 357.

Seznam zkratek
LHop Liturgia Horarum. proprium officiorum o.p., ed. v. couesnongle, romæ 1982.
oLm ordo lectionum missæ. editio typica altera. Typis polyglottis vaticanis, 1981 

(„praenotanda” et „variationes”, in notitiæ 18, 1981, pp. 357–462).
iGmr institutio generalis missalis romani (mr, 1975).
mLop proprium ordinis prædicatorum. missale et Lectionarium, romæ 1985

vŠeoBecné pokyny
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7. ledna

Sv. Rajmunda z PeňafoRtu, kněze

nezávazná památka

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Svěřil nám službu, abychom hlásali usmíření. 2 kor 5,14–20

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla korinťanům
Bratři!

kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel 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 podle 
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. 

vždyť Bůh pro kristovy zásluhy smířil svět se sebou, lidem 
už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto 
usmíření. 

Jsme proto kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal 
Bůh. kristovým jménem vyzýváme: smiřte se s Bohem! ■

sv. rAJmUndA Z peňAForTU
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nebo: ez 33,1.7–11
Nemám zalíbení v hříšníkově smrti,  
ale aby hříšník své chování změnil a byl živ.

Čtení z knihy proroka ezechiela
Hospodin mě oslovil:

„nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro izra-
elův dům. když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým 
jménem. když řeknu bezbožnému: Zemřeš! a ty mu nebu-
deš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, 
bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat 
z tvé ruky. když se však budeš snažit odvrátit bezbožného 
od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, 
zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš. 

Ty tedy, synu člověka, řekni izraelovu domu: stále mluvíte 
takto: Lpí na nás naše zločiny a hříchy, pro ně my hyneme, 
jak bychom mohli zůstat naživu! Řekni jim: Jako že jsem 
živ – praví pán, Hospodin – nemám zalíbení v hříšníkově 
smrti, ale aby hříšník své chování změnil a byl živ; změňte, 
změňte své špatné chování! proč byste měli zemřít, izraelský 
dome?” ■

7. LednA
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nebo: Gal 5,16–17.22–23a.24–25
Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Galaťanům
Bratři!

chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem 
těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. mezi 
nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Ale 
ovocem ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, 
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Ti, kdo náležejí kristu 
Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. pro-
tože duch je naším životem, podle ducha také jednejme! ■

žalm – jeden ze dvou následujících:
 Žl 103 (102),1–4.8–9.13–14.17–18a Ant. 1a nebo 8a

Ant.: veleb, duše má, Hospodina.
nebo: Hospodin je milosrdný a milostivý.
veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Ant.
on odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
on vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
Ant.

sv. rAJmUndA Z peňAForTU
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Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
nechce se přít ustavičně,
ani se hněvat navěky.
Ant.
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.
Ant.
Hospodinova láska však od věků navěky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kdo zachovávají jeho smlouvu. ■
Ant.

7. LednA
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nebo:  Žl 119 (118),1.27.30.34.35.44 Ant. 35a

Ant.: voď mě po stezce svých předpisů, Hospodine!
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Ant.
pouč mě o smyslu svých nařízení,
a budu rozjímat o tvých divech.
Ant.
vyvolil jsem si cestu pravdy,
dal jsem přednost tvým rozhodnutím.
Ant.
pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon
a chráním ho celým svým srdcem.
Ant.
voď mě po stezce svých předpisů,
neboť v ní mám zalíbení.
Ant.
Tvůj zákon chci stále střežit,
navěky a navždy. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem Jan 14,26
Aleluja. duch svatý vás naučí všemu, co jsem vám řekl. Aleluja.
nebo:  mt 5,16
Aleluja. Tak ať vaše světlo svítí lidem,  
aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho otce. Aleluja.

sv. rAJmUndA Z peňAForTU
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evangelium – jedno ze dvou následujících:
Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. mt 5,13–19

slova svatého evangelia podle matouše
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 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 písmenko ani jediná 
čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. 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.“ ■

nebo:  Lk 12,42–44.48b
Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává.

slova svatého evangelia podle Lukáše
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 majet-
kem. kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu 
se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.” ■

7. LednA
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15. ledna

Sv. fRantiška feRnándeze de CaPillaS, 
kněze, PetRa SanSe, biSkuPa,  

a dRuhů, čínSkýCh mučedníků

památka

První Čtení mdr 3,1–9
Jako dokonalá oběť se mu zalíbili.

Čtení z knihy moudrosti
duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpe-
ní. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se poklá-
dala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji 
však přebývají. 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, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit 
pohany a ovládnou národy a pán jim bude navěky králem. 
Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrva-
jí u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku 
a smilování. ■

sv. FrAnTiŠkA FernándeZe de cApiLLAs A drUHů
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žalm Žl 116 (114 + 115),5–6.10–11.15–16ac 

Ant.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
Hospodin je milostivý a spravedlivý,
Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrání prosté lidi;
pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Ant.
měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:
„Jsem tak sklíčen!“
pravil jsem ve svém rozrušení:
„každý člověk klame!“
Ant.
drahocenná je v Hospodinových očích
smrt jeho zbožných.
Ach Hospodine, jsem tvůj služebník,
rozvázal jsi moje pouta. ■
Ant.

15. LednA
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zPěv Před evangeliem 1 petr 4,14
Aleluja. když musíte snášet urážky pro kristovo jméno,  
blaze vám, neboť na vás spočívá duch Boží. Aleluja.

evangelium mt 16,24–27
Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl 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. neboť co prospěje 
člověku, když získá celý svět, ale ztratí 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.” ■

sv. FrAnTiŠkA FernándeZe de cApiLLAs A drUHů
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19. ledna

Sv. maRkéty uheRSké, Panny, mnišky

památka 
pro mnišky: svátek

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Mějte lásku, neboť ona spojuje všechno v dokonalost. kol 3,12–17

Čtení z listu svatého apoštola pavla kolosanům
Bratři!

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte nave-
nek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 
snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému. pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. 

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník 
dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. 

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. ■

19. LednA
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nebo: est 4,17n.17p–17bb.17hh.17kk
Bůh je naše naděje.

Čtení z knihy ester
královna ester se utekla k pánu, neboť se bála smrtelného 
nebezpečí, které hrozilo. se svými služebnicemi ležela od 
rána do večera na zemi, a tak se modlila:
„Bože Abrahámův, Bože izákův a Bože Jakubův, 
jsi požehnaný!
pomoz mně opuštěné, 
nemám mimo tebe jiného pomocníka, pane, 
neboť mi hrozí nebezpečí.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že jsi zachránil noema ve vodách potopy.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že jsi Abrahámovi a jeho třem stům osmnácti mužům 
dal zvítězit nad devíti králi.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že jsi vysvobodil Jonáše z útrob veliké ryby.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že jsi vysvobodil Ananiáše, Azariáše a misaele 
z ohnivé pece.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že jsi zachránil daniela ze lví jámy.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že ses slitoval nad králem ezechiášem, 
když měl zemřít a prosil o život, 
a přidal jsi mu patnáct let života.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že jsi vyslyšel toužebnou modlitbu Anny, 
když prosila o narození syna.

sv. mArkéTy UHerské
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Z knih svých předků jsem slyšela číst, pane, 
že až do konce vysvobozuješ 
všechny, kdo se ti líbí.
pomoz nyní mně opuštěné, 
nemám nikoho jen tebe, 
pane, můj Bože!
nás však vysvoboď z rukou našich nepřátel, 
proměň náš zármutek v radost 
a naše bolesti v záchranu!
Ty pak, kdo se pozvedají nad tvůj vyvolený lid, Bože, 
potrestej pro výstrahu!
Ukaž se, pane, projev se, pane!” ■

nebo: Řím 12,1–2.9–13
Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou!

Čtení z listu svatého apoštola pavla Římanům
pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami 
sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchov-
ní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale 
změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, 
co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. 

Láska ať je bez přetvářky. mějte v ošklivosti zlo, přidržujte 
se dobra. v bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, 
v uctivosti předcházejte jeden druhého. v horlivosti neocha-
bujte, duchem buďte horliví, služte pánu, v naději se radujte, 
v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. s věřícími se 
podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte 
pohostinství. ■

19. LednA
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žalm  Žl 27 (26),1.4.5.8b–9.11 Ant. 8b

Ant.: Hospodine, hledám tvou tvář.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Ant.
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě  

po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.
Ant.
neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku,
v úkrytu svého stanu mě schová,
na skálu zdvihne.
Ant.
Hospodine, hledám tvou tvář.
neskrývej svou tvář přede mnou,
v hněvu neodmítej svého služebníka!
Ant.
Tys má pomoc, nezavrhuj mě,
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!
pouč mě, Hospodine, o své cestě,
veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! ■
Ant.

sv. mArkéTy UHerské
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zPěv Před evangeliem  Flp 3,8
Aleluja. všeho jsem se zřekl, abych mohl získat krista. Aleluja.

evangelium Jan 12,24–26
Odumře-li pšeničné zrno, přinese hojný užitek.

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: 
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane 
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.” ■

19. LednA
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23. ledna

bl. jindřiCha SeuSe neboli SuSa, kněze

První Čtení mdr 8,2–13
Zamiloval jsem se do moudrosti.

Čtení z knihy moudrosti
miloval jsem ji a vyhledával od své mladosti a snažil jsem se 
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. 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 uměl-
cem než ona? A když někdo miluje spravedlnost, plodem 
jejích námah jsou ctnosti, poněvadž ona učí mírnosti a opa-
trnosti, spravedlnosti i statečnosti; v lidském životě není 
nic užitečnější. když pak někdo touží po bohaté zkušenosti, 
moudrost zná minulost a usuzuje na budoucnost, vyzná se 
ve vybroušené mluvě i v luštění hádanek, už napřed poznává 
divy a zázraky, události období i časů. 

rozhodl jsem se tedy, že si ji přivedu, aby žila se mnou, 
poněvadž jsem věděl, že mi bude rádkyní ve štěstí i útěchou 
při starostech a zármutku. kvůli ní budu mít u lidí slávu 
a přes své mládí úctu mezi starci. shledá se, že jsem bystrý 
na soudu, a v očích vládců vzbudím obdiv. když budu mlčet, 
budou na mě čekat, když budu mluvit, budou mi pozorně 
naslouchat, když prodloužím svou řeč, na ústa si položí 
ruku. moudrostí dosáhnu nesmrtelnosti a věčnou památku 
zanechám těm, kdo přijdou po mně. ■

BL. JindŘicHA seUse
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žalm  Žl 116 (114 + 115),10–14.16–17 Ant. 13

Ant.: vezmu kalich spásy  
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:
„Jsem tak sklíčen!”
pravil jsem ve svém rozrušení:
„každý člověk klame!”
Ant.
Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.
splním své sliby Hospodinu
před veškerým jeho lidem.
Ant.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
rozvázal jsi moje pouta.
přinesu ti oběť díků
a budu vzývat jméno Hospodinovo. ■
Ant.

23. LednA
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zPěv Před evangeliem  Hab 3,18
Aleluja. Budu jásat v Hospodinu,  
budu plesat v Bohu svém spasiteli. Aleluja.

evangelium mt 11,25–30
Velebím tě, Otče.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl: „velebím tě, otče, pane nebe a země, že když 
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, 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 mě, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše 
odpočinek. vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.” ■

BL. JindŘicHA seUse
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28. ledna

Sv. tomáše akvinSkého,  
kněze a učitele CíRkve

svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Miloval jsem moudrost nad zdraví a krásu. mdr 7,7–10.15–16

Čtení 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. ■

28. LednA



28

nebo: ef 3,8–12
Zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství.

Čtení z listu svatého apoštola pavla efesanům 
Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, 
byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné 
kristovo bohatství a jasně ukázat všem, jak se uskutečňuje ono 
tajemné rozhodnutí. od věků bylo skryté v Bohu, stvořiteli 
všeho, nyní se však skrze 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 spojeni, smíme s důvěrou a volně přistupovat 
k Bohu, když věříme v krista. ■

žalm Žl 37 (36),3–6.30–31 Ant. 30a

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

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

zPěv Před evangeliem  Jan 17,17
Aleluja. posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Aleluja.
nebo:  srv. sk 16,14b
Aleluja. otevři, pane, naše srdce,  
abychom naslouchali slovům tvého syna. Aleluja.

evangelium – jedno ze tří následujících:
Posvěť je v pravdě. Jan 17,11b–19

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „otče svatý, zachovej je 
ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.

dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, 
které jsi mi dal. chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, 
kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. 
nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli 
v sobě plnost mé radosti.

dal jsem jim tvé slovo. svět k nim pojal nenávist, protože 
nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. neprosím, abys 
je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. 

nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. posvěť je 
v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, 
tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni 
byli posvěceni v pravdě.” ■

28. LednA
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nebo: Jan 16,23b–28
Otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci.

slova svatého evangelia podle Jana 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: 
o cokoli budete prosit otce ve jménu mém, dá vám. dosud 
jste o nic neprosili ve jménu mém. proste, a dostanete, aby 
se vaše radost naplnila. 

To vše jsem vám říkal obrazně. přichází hodina, kdy k vám 
už nebudu mluvit obrazně, ale otevřeně vám budu podávat 
zvěst o otci. v ten den budete prosit ve jménu mém a neří-
kám vám, že já budu prosit otce za vás. vždyť sám otec vás 
miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem 
vyšel od Boha. vyšel jsem od otce a přišel jsem na svět; zase 
opouštím svět a jdu k otci.” ■

sv. TomáŠe AkvinskéHo
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nebo: mt 5,13–19
Vy jste světlo světa.

slova svatého evangelia podle matouše 
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 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 písmenko ani jediná 
čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. 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.” ■

28. LednA
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4. února

Sv. kateřiny z RiCCi, Panny, řeholniCe

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Zj 19,1.5–9a

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola 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 – podobalo 
se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů: „Aleluja! 
pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! radujme se, jásejme 
a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova 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!” ■

sv. kATeŘiny Z ricci
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nebo: Řím 8,35.37–39
Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Římanům
Bratři!

kdo by nás mohl odloučit od lásky kristovy? snad soužení 
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 život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, 
ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, 
a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží 
lásky v kristu Ježíši, našem pánu. ■

4. ÚnorA
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žalm  Žl 27 (26),1.4–5.8b–9.11 Ant. 8b

Ant.: Hospodine, hledám tvou tvář.
Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?
Ant.
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě  

po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.
Ant.
neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku,
v úkrytu svého stanu mě schová,
na skálu zdvihne.
Ant.
Hospodine, hledám tvou tvář.
neskrývej svou tvář přede mnou,
v hněvu neodmítej svého služebníka!
Ant.
Tys má pomoc, nezavrhuj mě,
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!
pouč mě, Hospodine, o své cestě,
veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! ■
Ant.

sv. kATeŘiny Z ricci
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zPěv Před evangeliem  srv. kol 3,3
Aleluja. Zemřel jsem světu  
a můj život je s kristem skrytý v Bohu. Aleluja.

evangelium mk 8,34–38; 9,1
Kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.

slova svatého evangelia podle marka
Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „kdo chce jít za 
mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! 
neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však 
svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. 

vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí 
svou duši? neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši? 

kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto 
nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět 
také syn člověka, až přijde ve slávě svého otce se svatými 
anděly.” 

A řekl jim: „Amen, pravím vám: někteří z těch, kdo tady 
stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí, že Boží království přišlo 
v celé své slávě.” ■

4. ÚnorA
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7. února

vzPomínka zemřelýCh otCů a matek 
členů řádu kazatelů

První Čtení Řím 14,7–9.10b–12
Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Římanům
Bratři!

Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. neboť 
žijeme-li, žijeme pro pána, umíráme-li, umíráme pro pána. 
Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme pánu. vždyť právě 
proto kristus umřel a vstal k životu, aby se stal pánem nad 
mrtvými i nad živými. 

všichni přece budeme stát před Božím soudem. vždyť 
v písmu se říká: „Jako že jsem živ, praví pán, přede mnou 
poklekne každé koleno, a každý jazyk bude velebit Boha.”

A každý z nás tedy bude muset sám za sebe vydat Bohu 
účty. ■

vZpomínkA ZemŘeLýcH oTců A mATek



37

žalm  Žl 122 (121),1–2.4–9 Ant. srv. 1

Ant.: do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„do domu Hospodinova půjdeme!”
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Ant.
Tam vystupují kmeny,
kmeny Hospodinovy,
jak to zákon přikazuje izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce davidova domu.
Ant.
vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Ant.
kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: pokoj v tobě!
kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí. ■
Ant.

7. ÚnorA
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zPěv Před evangeliem  Jan 6,39
Aleluja. To je vůle mého otce,  
abych neztratil nikoho z těch, které mi dal,  
ale vzkřísil je v poslední den, praví pán. Aleluja.

evangelium Jan 17,24–26
Chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou.

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „otče, chci, aby tam, kde 
jsem já, byli se mnou ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, 
kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením 
světa. 

spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal 
a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. dal jsem jim 
poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě 
miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.” ■

vZpomínkA ZemŘeLýcH oTců A mATek
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12. února

bl. Reginalda z oRleánSu, kněze

nezávazná památka

První Čtení Flp 4,4–9
Mějte zájem o všechno, co je svaté.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Filipanům
Bratři!

radujte se stále v pánu, opakuji: radujte se! vaše ušlech-
tilost ať je známá 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 všechno 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 
mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, dárce 
pokoje, bude s vámi. ■

12. ÚnorA
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žalm  Žl 63 (62),2–6.8–9a Ant. 2b

Ant.: má duše po tobě žízní, pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh,
snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Ant.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
abych viděl tvou moc a slávu.
vždyť tvá milost je lepší než život,
mé rty tě budou chválit.
Ant.
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.
Ant.
neboť stal ses mým pomocníkem
a ve stínu tvých křídel jásám.
má duše lne k tobě,
tvá pravice mě podpírá. ■
Ant.

BL. reGinALdA Z orLeánsU
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zPěv Před evangeliem  Flp 4,4
Aleluja. radujte se stále v pánu, opakuji: radujte se! Aleluja.

evangelium mk 6,7–13
Začal je posílat.

slova svatého evangelia podle marka
Ježíš zavolal svých dvanáct, začal je posílat po dvou a dával 
jim moc nad nečistými duchy. 

nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, 
ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani 
aby si neoblékali dvoje šaty. 

Řekl jim: „když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, 
dokud se odtamtud nevydáte zase dál. když vás však na 
některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při 
odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na 
svědectví proti nim.” 

vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. 
vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho 
nemocných a uzdravovali je. ■

12. ÚnorA
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13. února

bl. joRdána SaSkého, kněze

památka

První Čtení ef 4,1–7.11–13
Aby připravil křesťany k úkolům, které mají plnit,  
aby Kristovo Tělo dělalo pokroky.

Čtení z listu svatého apoštola pavla efesanům
Bratři!

povzbuzuji vás já, vězněný pro pána: Žijte způsobem 
hodným tohoto povolání, které jste dostali: Buďte přitom 
všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte 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 kte-
rému jste byli povoláni. 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 apoštoly, 
jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misi-
onáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany 
k úkolům, které mají plnit, aby kristovo tělo dělalo pokro-
ky, 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. ■

BL. JordánA sAskéHo
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žalm  Žl 96 (95),1–3.7–8a.9–10ac Ant. Žl 96,3 nebo mt 28,19

Ant.: vypravujte mezi všemi národy  
o Hospodinových divech.

nebo: Jděte do celého světa, aleluja,  
učte všechny národy, aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Ant.
rozhlašujte den po dni jeho spásu!
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Ant.
vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Ant.
v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
Třeste se před ním, všechny země!
Hlásejte mezi pohany: „Hospodin kraluje,
národy řídí podle práva.“ ■
Ant.

13. ÚnorA
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zPěv Před evangeliem  Lk 4,18–19
Aleluja. pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, 
abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

evangelium Lk 10,1–9
Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

slova svatého evangelia podle Lukáše
potom pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, 
poslal 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 opánky. 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 zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože 
dělník má právo na svou mzdu. 

nepřecházejte z domu do domu! když přijdete do někte-
rého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdra-
vujte tamější nemocné a říkejte jim: ‚přiblížilo se k vám Boží 
království!‘” ■

BL. JordánA sAskéHo
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18. února

bl. jana z fieSole  
neboli fRa angeliCa, kněze

nezávazná památka

První Čtení Řím 8,5–11
Snahy lidí duchovních vedou k životu a pokoji.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Římanům
Ti, kdo žijí, jak chce tělo, usilují jen o věci tělesné, kdo však 
žijí, jak chce duch, o věci duchovní. snahy lidí tělesných 
vedou ke smrti, snahy lidí duchovních k životu a pokoji. 
proto snahy lidí tělesných stojí v nepřátelství s Bohem, neboť 
nejsou podřízeny Božímu zákonu, ba ani být nemohou. Ti, 
kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. 

Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle ducha, jestliže 
skutečně ve vás přebývá duch Boží. kdo totiž nemá kristova 
ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás kristus, tělo je podro-
beno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je 
ospravedlněn. A když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých 
vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil krista Ježíše, 
probudí k životu i vaše smrtelná těla svým duchem, který 
sídlí ve vás. ■

18. ÚnorA
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žalm  Žl 73 (72),1,23–26,28 Ant. 1

Ant.: Jak dobrý je pán k těm, kdo mají čisté srdce.
Jak dobrý je pán k těm,
kdo mají čisté srdce!
Ant.
Já však chci stále být u tebe,
uchopils mě za pravici,
povedeš mě svou radou
a potom mě vezmeš do slávy.
Ant.
koho mám na nebi kromě tebe?
když jsem u tebe, nevábí mě země.
Touhou hyne mé tělo i duše,
Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.
Ant.
mé štěstí však je být nablízku Bohu,
mít útočiště v pánu, Hospodinu.
o všech tvých skutcích budu vypravovat
v branách siónské dcery. ■
Ant.

BL. JAnA Z FiesoLe
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zPěv Před evangeliem  Žl 138,1b–2
Aleluja. Budu ti hrát před anděly,  
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu  
a slavit budu tvé jméno. Aleluja.

evangelium mt 5,16; 6,19–24; 7,17.20–21
Vaše světlo ať svítí před lidmi.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby 
viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho otce v nebesích. 

neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez 
a kam se zloději prokopávají a kradou. shromažďujte si však 
poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději 
nemohou prokopat a krást. vždyť kde je tvůj poklad, tam 
bude i tvé srdce. 

oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, 
celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé 
tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak 
hluboká bude sama temnota! 

nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude 
zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, 
a druhým pohrdne. nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 

Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom 
nese špatné ovoce. poznáte je tedy po jejich ovoci. 

ne každý, kdo mi říká: ‚pane, pane!‘, vejde do nebeského 
království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského otce.” ■

18. ÚnorA
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20. dubna

Sv. anežky z montePulCiana,  
Panny, mnišky

památka 
pro mnišky: svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc a bohatství. Zj 5,11–14

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana
Já, Jan, jsem měl vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství 
andělů shromážděných kolem trůnu, bytostí a starců – bylo 
jich na milióny a stamilióny – a volali silným hlasem: „Berá-
nek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, 
moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!” 

A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, 
a vše, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na 
trůně, i Beránkovi, přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné 
věky!” 

Tu ony čtyři bytosti přidaly: „Amen!” a starci padli na tvář 
a poklonili se. ■

sv. AneŽky Z monTepULciAnA
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nebo: 2 kor 10,17 – 11,2
Připravil jsem vaše zasnoubení jedinému muži  
a musím vás představit Kristu jako čistou pannu.

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla korinťanům
Bratři!

kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. vždyť osvědčený muž 
není ten, kdo sám sebe doporučuje, ale ten, koho doporučuje 
pán. kéž byste ode mě snesli trochu nerozumu! Ano, sneste 
to ode mě! mám vás totiž tak žárlivě rád jako Bůh. Já jsem 
přece připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás 
představit kristu jako čistou pannu. ■

žalm  Žl 45 (44),11–12.14–17 Ant. srv. mt 25,6

Ant.: Ženich je tady; jděte naproti kristu pánu!
nebo: Aleluja
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!
Ant.
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.
Ant.

20. dUBnA
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provázeny radostným jásotem
vstupují v královský palác.
místa tvých otců zaujmou tvoji synové,
ustanovíš je za knížata po celé zemi. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem
Aleluja. To je moudrá panna, kterou pán nalezl bdící;  
když pán přišel, vešla s ním ke svatební hostině. Aleluja.

evangelium mt 11,25–30
Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým.

slova svatého evangelia podle matouše
v ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: „velebím tě, otče, pane nebe 
a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, 
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 mě, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše 
odpočinek. vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.” ■

sv. AneŽky Z monTepULciAnA
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28. dubna

Sv. ludvíka maRie  
gRignona z monfoRtu, kněze, teRCiáře

nezávazná památka

První Čtení 1 kor 1,18–25
Bůh uznal za dobré, že ty, kdo věří, zachrání pošetilým kázáním.

Čtení z prvního listu svatého apoštola pavla korinťanům 
Bratři!

Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za 
hloupost. my však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím 
Bůh projevil svou moc.

stojí totiž v písmu: „Způsobím, že k ničemu nebude moud-
rost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.“

A kampak se poděli mudrci? kampak znalci Zákona? 
kam světští myslitelé? neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská 
moudrost?

A protože svět pro samou ‚moudrost‘ nepoznal v projevech 
Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, 
zachrání ‚pošetilým‘ kázáním.

Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, 
ale my kážeme krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané 
to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať 
jsou to židé nebo pohané, je kristus Boží moc a Boží moud-
rost. neboť ‚pošetilá‘ Boží věc je moudřejší než lidé a ‚slabá‘ 
Boží věc je silnější než lidé. ■

28. dUBnA
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žalm – jeden ze dvou následujících: 
 Žl 40 (39),2.4ab.7–10 Ant. srv. 8a+9a 

Ant.: 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. 
Ant. 
v obětních darech si nelibuješ, 
zato jsi mi otevřel uši. 
celopaly a smírné oběti nežádáš, 
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. 
Ant. 
ve svitku knihy je o mně psáno. 
rád splním tvou vůli, můj Bože,  

tvůj zákon je v mém nitru.” 
Ant. 
spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, 
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! ■
Ant.

sv. LUdvíkA mArie GriGnonA Z monForTU
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nebo: Žl 96 (95),1–3.7–8a.9–10ac Ant. 3 

Ant.: vypravujte mezi všemi národy  
o Hospodinových divech. 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
zpívejte Hospodinu, všechny země! 
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! 
Ant. 
rozhlašujte den po dni jeho spásu! 
vypravujte mezi pohany o jeho slávě, 
mezi všemi národy o jeho divech. 
Ant. 
vzdejte Hospodinu, rodiny národů, 
vzdejte Hospodinu slávu a moc, 
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. 
Ant. 
v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! 
Třeste se před ním, všechny země! 
Hlásejte mezi pohany: „Hospodin kraluje, 
národy řídí podle práva.“ ■
Ant.

28. dUBnA



54

zPěv Před evangeliem srv. Lk 4,18–19
Aleluja. pán mě poslal,  
abych přinesl chudým radostnou zvěst,  
abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

evangelium mt 28,16–20
Jděte a učte všechny národy.

slova svatého evangelia podle matouše
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 
Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 
pochybnosti.

Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 
národy, křtěte je ve jménu otce i syna i ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa!” ■

sv. LUdvíkA mArie GriGnonA Z monForTU
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29. dubna

Sv. kateřiny SienSké,  
Panny a učitelky CíRkve, teRCiářky

svátek

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Miluje nás a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Zj 1,5–8

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana
milost vám a pokoj od Ježíše krista, svědka hodného víry, 
prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. 
Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů 
a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého otce, 
tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. 

Hle, přichází v oblacích! každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho 
probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. 
Ano, amen. 

Já jsem alfa i omega, praví pán Bůh, který je, který byl 
a který přijde, vševládný. ■

29. dUBnA
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nebo: kol 1,24–29
Kážeme Krista, napomínáme a každého člověka učíme s veškerou moudrostí.

Čtení z listu svatého apoštola pavla kolosanům 
Bratři!

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na 
svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry kristo-
vých útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. 

do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím 
darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží 
slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od poko-
lení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl 
oznámit, jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tomto 
tajemství, že kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. 

o něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každé-
ho člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého 
člověka učinili dokonalým ve spojení s kristem. o to usilovně 
pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se 
ona ve mně mocně projevuje. ■

sv. kATeŘiny sienské
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nebo: 1 Jan 1,5 – 2,2
Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana 
milovaní!

To je poselství, které jsme od něho slyšeli a vám zvěstuje-
me: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. 

když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom 
žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s prav-
dou. když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme 
společenství mezi sebou a krev jeho syna Ježíše krista nás 
očišťuje od každého hříchu. 

Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není 
v nás pravda. když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, 
on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, pro-
tože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý. Řekneme-li 
však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo 
v nás není. 

moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li 
však někdo, máme přímluvce u otce: Ježíše krista spraved-
livého. on je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, 
ale i za hříchy celého světa. ■

29. dUBnA
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žalm – jeden ze dvou následujících:	
 Žl 103 (102),1–4.8–9.13–14.17–18a Ant. 1a

Ant.: veleb, duše má, Hospodina.
veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Ant.
on odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
on vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
Ant.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
nechce se přít ustavičně
ani se hněvat navěky.
Ant.
Jak 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.
Ant.
Hospodinova láska však od věků navěky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kdo zachovávají jeho smlouvu. ■
Ant.

sv. kATeŘiny sienské
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nebo:  Žl 22 (21),23–24.26–28.31–32 Ant. 23b

Ant.: Uprostřed shromáždění budu tě chválit.
nebo: Aleluja
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,
uprostřed shromáždění budu tě chválit.
„kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho,
slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, 

boj se ho, celé izraelovo plémě!”
Ant.
pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění,
své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.
chudí se najedí do sytosti,
kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: 

„navěky ať žije naše srdce!”
Ant.
rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí
všechny končiny země,
před ním se skloní
všechna lidská pokolení.
Ant.
mé potomstvo bude mu sloužit,
bude vyprávět o pánu příštímu pokolení,
lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:
„To udělal Hospodin!” ■
Ant.

29. dUBnA



60

zPěv Před evangeliem  Jan 7,37b
Aleluja. kdo žízní, ať přijde ke mně. Aleluja.
nebo: Jan 14,26
Aleluja. duch svatý vás naučí všemu,  
co jsem vám řekl. Aleluja.

evangelium – jedno ze tří následujících:
Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal. Jan 7,14b–18.37b–39

slova svatého evangelia podle Jana 
Uprostřed svátků přišel Ježíš nahoru do chrámu a učil. Židé 
se divili a říkali: „Jak to, že se vyzná v písmu, když se tomu 
neučil?” Ježíš jim na to řekl: „moje učení není moje, ale toho, 
který mě poslal. kdo je ochoten plnit jeho vůli, pozná, zdali 
to učení pochází od Boha, anebo zdali já mluvím sám ze sebe. 
kdo mluví sám ze sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však 
hledá slávu toho, který ho poslal, ten je věrohodný a není 
v něm klam. 

kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. 
Jak říká písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.” To řekl 
o duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. dosud totiž 
duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. ■

nebo: Jan 17,1–11
Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo.

slova svatého evangelia podle Jana 
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „otče, přišla ta hodina. 
oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. obdařils ho mocí 
nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu 
dal. věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého 
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše krista. 

sv. kATeŘiny sienské
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Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi 
svěřil, abych ho vykonal. nyní oslav ty mne u sebe, otče, 
slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. 

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli 
tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. 

nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť 
slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. oni je přijali a skutečně 
poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. 

Já prosím za ně. neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi 
dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je 
mé. v nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na 
světě; a já jdu k tobě.” ■

nebo: Jan 14,21–26
Přímluvce, kterého Otec pošle, naučí vás všemu.

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „kdo má moje přikázání a zacho-
vává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat 
můj otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.” 

Zeptal se ho Juda – ne ten iškariotský: „pane, jak to, že se 
chceš dát poznat nám, a světu ne?” 

Ježíš mu odpověděl: „kdo mě miluje, bude zachovávat 
mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu 
a učiníme si u něho příbytek. kdo mě nemiluje, nezachovává 
moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého 
otce, který mě poslal. 

To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale 
přímluvce duch svatý, kterého otec pošle ve jménu mém, 
ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co 
jsem vám řekl já.” ■

29. dUBnA
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30. dubna

Sv. Pia v., PaPeže

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Vás Duch svatý ustanovil za představené,  
abyste spravovali Boží církev. sk 20,17–18a.28–32.36

Čtení ze skutků apoštolů
pavel poslal z milétu do efezu a povolal k sobě starší z cír-
kevní obce. 

když k němu přišli, řekl jim: „dbejte na sebe i na celé 
stádce, ve kterém vás duch svatý ustanovil za představené, 
abyste spravovali Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Já 
vím, že po mém odchodu vniknou mezi vás draví vlci a že 
stádce šetřit nebudou. Z vašeho vlastního středu povstanou 
lidé, kteří se budou snažit převrácenými řečmi strhnout za 
sebou učedníky. 

proto buďte bdělí a pamatujte na to, jak jsem já po tři léta 
ve dne v noci neustále se slzami každého zvlášť napomínal. 
A nyní vás tedy odporoučím Bohu a slovu jeho milosti, které 
má moc vzdělávat a zjednat dědictví ve společenství všech 
posvěcených.“ A po těch slovech poklekl a s nimi se všemi 
se pomodlil. ■

sv. piA v.
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nebo: 1 kor 2,1–10a
Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství.

Čtení z prvního listu svatého apoštola pavla korinťanům
Také já, bratři, 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 lety předurčil k naší slávě. nikdo z těch, kdo 
vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. protože kdyby o ní 
něco věděli, nikdy by pána slávy neukřižovali. 

Ale – jak stojí v písmu – my zvěstujeme to, „co oko nevi-
dělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, 
co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.” nám to Bůh 
zjevil skrze svého ducha. ■

30. dUBnA
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žalm  Žl 110 (109),1–4 Ant. 4bc

Ant.: Ty jsi kněz navěky podle řádu melchizedechova!
nebo: Aleluja
Hospodin řekl mému pánu: „seď po mé pravici,
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.”
Ant.
Žezlo moci ti podá Hospodin ze siónu:
„panuj uprostřed svých nepřátel!
Ant.
ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.”
Ant.
Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
„Ty jsi kněz navěky podle řádu melchizedechova!” ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  Jan 10,14
Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví pán,  
znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

sv. piA v.
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evangelium – jedno ze dvou následujících:
Pas mé beránky, pas moje ovce. Jan 21,15–17

slova svatého evangelia podle Jana
když se Ježíš ukázal svým učedníkům a pojedli, zeptal se 
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.” 
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 
miluji!” 
Ježíš mu řekl: „pas moje ovce!” ■

nebo: Lk 22,28–32
A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.

slova svatého evangelia podle Lukáše
Ježíš řekl svým učedníkům: „vy jste se mnou až do nynějška 
vytrvali v mých zkouškách. 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 dva-
náct izraelských kmenů. 

Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit 
jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra neza-
nikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.” ■

30. dUBnA
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5. května

Sv. vinCenCe feRReRSkého, kněze

památka

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Přišla chvíle jeho soudu. Zj 14,6–7

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana
pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko uprostřed nebe. 
nesl věčně platné radostné poselství, aby ho zvěstoval oby-
vatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i lidu. 
A volal silným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, 
protože přišla chvíle jeho soudu. pokloňte se tomu, který 
stvořil nebe i zemi, moře i prameny vod!” ■

sv. vincence FerrerskéHo
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nebo: Tit 2,11–14; 3,3–7
Abychom žili zbožně a přitom očekávali v blažené naději příchod Boha 
a našeho spasitele Ježíše Krista.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Titovi
milovaní!

projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu všem 
lidem. vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného 
života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku roz-
vážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené 
naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele krista 
Ježíše. 

on vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti 
a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým 
v konání dobrých skutků. 

vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, bloudili 
jsme, byli jsme otroky všelijakých žádostí a rozkoší, žili jsme 
ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a nenáviděli 
jsme se navzájem. 

Ale pak se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho 
láska k lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco 
dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli 
znovuzrození a obnovení duchem svatým. 

Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše 
krista, abychom – ospravedlněni jeho milostí – dostali jako 
dědictví vytoužený věčný život. ■

5. kvěTnA
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nebo: ez 37,1–14
Suché kosti, vdechnu vám dech života a znovu ožijete.

Čtení z knihy proroka ezechiela
Hospodinova ruka na mně spočinula, Hospodin mě 

v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné 
kostí. pak mi poručil jít kolem nich dokola – bylo jich totiž 
na širém poli velmi mnoho a byly již velmi vyschlé – a řekl 
mi: „synu člověka, mohou tyto kosti ožít?” 

odpověděl jsem: „pane, Hospodine, ty to víš!” 
pak mi pravil: „prorokuj o těchto kostech! Řekneš jim: 

suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví pán, Hos-
podin, těmto kostem: vdechnu vám dech života a znovu 
ožijete. dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu 
vás kůží; dám vám dech života a ožijete. Tak poznáte, že já 
jsem Hospodin.” 

prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. když jsem 
prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti se spojovaly 
jedna na druhou. viděl jsem potom, jak se na nich objevi-
ly šlachy, vyrostlo maso, svrchu je potáhla kůže, ale nebyl 
v nich život. 

potom mi řekl: „prorokuj k dechu života, prorokuj, synu 
člověka, a řekni dechu života: Tak praví pán, Hospodin: 
přijď, dechu života, od čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať 
ožijí!” 

když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech 
života, ožili a postavili se na nohy – byl to velmi velký 
zástup. 

pak mi řekl: „synu člověka, tyto kosti, to je celý izraelův 
dům. stále jen říkají: Uschly naše kosti, zhynula naše naděje, 
veta je po nás! 

sv. vincence FerrerskéHo
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proto prorokuj a řekni jim: Tak praví pán, Hospodin: Hle, 
já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu 
vás do izraelské země. 

Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby 
a vyvedu vás ven, můj lide! vdechnu vám svého ducha 
a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hos-
podin, jsem to řekl a vykonal – praví Hospodin.” ■

žalm  Žl 98 (97),5–9

Ant.: přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
nebo: Aleluja
Hrejte Hospodinu na citeru,
na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů,
jásejte před králem Hospodinem!
Ant.
Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte!
Ant.
před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi.
Aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva. ■
Ant.

5. kvěTnA



70

zPěv Před evangeliem mt 28,19a.20b
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví pán,  
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.
nebo:  Lk 21,36
Aleluja. Bděte a modlete se v každé době,  
abyste mohli obstát před synem člověka. Aleluja.

evangelium – jedno ze dvou následujících:
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. mk 16,15–20

slova svatého evangelia podle marka
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium všemu tvorstvu! kdo uvěří a dá se pokřtít, bude 
spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. 

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu 
mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, 
budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedo-
vatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, 
a ti se uzdraví.” 

Tak k nim pán Ježíš mluvil. potom byl vzat do nebe a zase-
dl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. pán 
působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je 
provázela. ■

sv. vincence FerrerskéHo
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nebo, mimo dobu velikonoční: Lk 10,1–9
Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

slova svatého evangelia podle Lukáše
potom pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, 
poslal 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 opánky. 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 zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože 
dělník má právo na svou mzdu. 

nepřecházejte z domu do domu! když přijdete do někte-
rého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdra-
vujte tamější nemocné a říkejte jim: ‚přiblížilo se k vám Boží 
království!‘” ■

5. kvěTnA
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10. května

Sv. antonína PieRozziho  
neboli floRentSkého, biSkuPa

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Pravý mudrc učí svůj lid. sir 37,20–29

Čtení z knihy sirachovcovy
na počátku všeho díla je rozum
a před každým podnikem je třeba uvažovat.
kořenem úmyslů je srdce
a z něho pučí čtyři ratolesti:
dobro a zlo, život a smrt,
ale plné panství nad nimi má jazyk.
některý člověk je schopný učit jiné,
ale sám sobě není na prospěch.
některý člověk je chytrý, 
ale je v opovržení pro své mluvení;
z každé hostiny ho vylučují.
není totiž u pána v přízni,
takže nedostal žádnou moudrost.
Takový je moudrý jen pro sebe
a plody jeho vědění jsou spolehlivé jen v jeho ústech.
pravý mudrc učí svůj lid
a plody jeho vědění jsou spolehlivé.
kdo je moudrý, bude naplněn požehnáním,
velebí ho všichni, kdo jej vidí.
dny lidského života lze snadno spočítat,
ale dnů izraele je bezpočet.

sv. AnTonínA FLorenTskéHo
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kdo své moudrosti užívá ve prospěch lidu, 
získá si důvěru
a jeho jméno žije navěky. ■

nebo: Jak 3,13–18
Rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba
milovaní!

kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať tedy ukáže 
ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně a moudře! 

A máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevyná-
šejte se a nefalšujte pravdu. To není moudrost, jež přichází 
shora, ale pozemská, živočišná, ďábelská. 

kde totiž vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek 
a kdejaká špatnost. moudrost shora je však především čistá, 
dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dob-
rých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. 

Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož 
plodem je spravedlnost. ■

10. kvěTnA
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žalm  Žl 119 (118),9–14 Ant. 12b

Ant.: nauč mě, Hospodine, svým příkazům!
nebo: Aleluja
Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.
Ant.
celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!
Ant.
ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.
Ant.
veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!
Ant.
svými rty vypočítávám
všechna rozhodnutí tvých úst.
Ant.
raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství. ■
Ant.

sv. AnTonínA FLorenTskéHo
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zPěv Před evangeliem  mt 24,42a.44
Aleluja. Bděte a buďte připraveni,  
neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Aleluja.

evangelium Lk 12,35–44
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí.

slova svatého evangelia podle Lukáše
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 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, které-
ho 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.” ■

10. kvěTnA
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15. května

Panny maRie,  
oChRánkyně řádu kazatelů

památka

Čtení z votivní mše o Panně Marii, ochránkyni Řádu kazatelů (str. 176).

21. května

bl. hyaCinta maRie CoRmieRa, kněze

památka

První Čtení 1 Jan 5,1–5
To je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
milovaní!

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 přemohlo 
svět: naše víra. kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že 
Ježíš je syn Boží? ■

pAnny mArie, ocHránkyně ŘádU kAZATeLů
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žalm Žl 16 (15),1–2a.5.7–8.11 Ant. 5a

Ant.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
pravím Hospodinu: „Ty jsi můj pán.”
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Ant.
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.
Ant.
Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast. ■
Ant.

21. kvěTnA
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zPěv Před evangeliem Lk 14,27
Aleluja. kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou,  
nemůže být mým učedníkem. Aleluja.

evangelium  Lk 14,25–33 
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. 

slova svatého evangelia podle Lukáše. 
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. obrátil se k nim 
a řekl: „když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, 
svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe až 
na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. 

kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým 
učedníkem. 

když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed 
a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? 
kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli 
by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‚Tenhle člověk 
se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ 

nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, 
aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se 
může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne 
s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je 
ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. 

Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže 
být mým učedníkem.” ■

BL. HyAcinTA mArie cormierA
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24. května

PřeneSení oStatků Sv. otCe dominika

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Jedno srdce a jedna duše. sk 4,32–35

Čtení ze skutků apoštolů
obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. nikdo neří-
kal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli 
všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí 
svědectví o zmrtvýchvstání pána Ježíše a na nich na všech 
spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. 
kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to 
stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak 
rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. ■

nebo, mimo dobu velikonoční: iz 52,7–10
Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.

Čtení z knihy proroka izaiáše
Jak je krásné vidět na horách
nohy posla, který přináší radostnou zprávu,
který zvěstuje pokoj,
hlásá blaho a oznamuje spásu,
který praví siónu:
„Bůh tvůj kraluje!”
slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu,
neboť vidí na vlastní oči,
jak se Hospodin vrací na sión.
radujte se a jásejte vespolek,

24. kvěTnA
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jeruzalémské trosky,
neboť Hospodin se smiloval nad svým lidem,
vykoupil Jeruzalém.
obnažil Hospodin své svaté rámě
před očima všech národů
a všechny končiny země
uzří spásu našeho Boha! ■

žalm – jeden ze dvou následujících:		
	 Žl 16 (15),1–2a.5.7–8.11 Ant. 5a

Ant.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
nebo: Aleluja
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.
Ant.
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.
Ant.
Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.
Ant.

pŘenesení osTATků sv. oTce dominikA
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nebo:  Žl 96 (95),1–3.7–8a.10 Ant. 3

Ant.: vypravuje mezi všemi národy  
o Hospodinových divech.

nebo: Aleluja
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Ant.
rozhlašujte den po dni jeho spásu!
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Ant.
vzdejte Hospodinu, rodiny národů.
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Ant.
Hlásejte mezi pohany: „Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.“ ■
Ant.

Sekvence
Za žalm se může vložit sekvence pějme s láskou (str. 183).

24. kvěTnA
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zPěv Před evangeliem  	mt 28,19a.20b
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví pán,  
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.
nebo:
Aleluja. dominiku, otče svatý, na své dílo pamatuj,  
za nás, chudé, svoje děti, před nejvyšším oroduj. Aleluja. 

evangelium mt 28,16–20
Jděte a učte všechny národy.

slova svatého evangelia podle matouše
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 
Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 
pochybnosti. 

Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 
národy, křtěte je ve jménu otce i syna i ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa!” ■

pŘenesení osTATků sv. oTce dominikA
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30. května

Sv. zdiSlavy z lembeRka,  
matky Rodiny, teRCiářky, 
SPoluPatRonky PRovinCie

svátek

Pokud se někde slaví jako slavnost, použijí se texty z dodatku (str. 188).  
Z dodatku je též možné vybírat čtení pro votivní mše o sv. Zdislavě.

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Vycházející slunce,  
to je krása dobré ženy v uspořádaném domě. sir 26,1–4.16–21

Čtení z knihy sirachovcovy
Šťastný muž dobré ženy! počet jeho dnů je dvojnásobný. 
Řádná žena dělá svému muži radost, takže muž prožívá 
svá léta v pokoji. Řádná žena – to je dobrý úděl, který je 
popřán bohabojným. Ať bohatý nebo chudý, má spokojené 
srdce a vždy ukazuje veselou tvář. půvab ženy blaží jejího 
muže, její rozumnost osvěžuje jeho síly. mlčenlivá žena je 
dar od pána, nic nevyváží dobře vychovanou ženu. nad 
všechen půvab je cudná žena, neocenitelná je čistá duše. 
slunce vycházející na výšinách páně – to je krása dobré ženy 
v uspořádaném domě. ■

30. kvěTnA
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nebo: 1 petr 3,1–9
Svaté ženy, které skládaly svou naději v Boha.

Čtení z prvního listu svatého apoštola petra 
Ženy ať poslouchají svého muže. pak i takoví, kteří nechtějí 
víru přijmout, budou získáni beze slov chováním své ženy, 
když budou pozorovat, že s nimi jednáte s úctou a že žijete 
čistě. 

když se zdobíte, nesmí to být jen navenek: že byste si 
dělaly umělé účesy vlasů, věšely na sebe zlaté šperky a oblé-
kaly si nádherné šaty. spíše se má krášlit srdce ozdobami 
nepomíjejícími: dobrotou a tichostí ducha. Tohle má u Boha 
cenu! Tak se kdysi krášlívaly svaté ženy, které skládaly svou 
naději v Boha a byly svému muži podřízeny: tak sára byla 
Abraháma poslušná a nazývala ho svým pánem. Jste její 
dcery, když jednáte dobře a nenecháte se od toho odstrašit.

podobně vy, muži: žijte se svou ženou s rozvážností, pro-
tože ona je pohlaví slabší. chovejte se k ní s náležitou úctou 
jako k spoludědičce milosti, to je života věčného, aby vaše 
modlitby nenarážely na překážky.

A konečně: buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o dru-
hého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. neodplácejte 
zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. 
vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem 
požehnání. ■

sv. ZdisLAvy Z LemBerkA
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nebo: kol 3,12–17
Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.

Čtení z listu svatého apoštola pavla kolosanům 
Bratři!

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte nave-
nek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 
snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému. pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. 

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník 
dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. 

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. ■

30. kvěTnA
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žalm  Žl 128 (127),1–5

Ant.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Ant.
Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.
Ant.
Hle, tak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze siónu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma 

po všechny dny svého života. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  Jan 8,31b–32
Aleluja. když vytrváte v mém slovu,  
budete opravdu mými učedníky  
a poznáte pravdu, praví pán. Aleluja.
nebo:  Flp 2,15–16
Aleluja. Záříte jako hvězdy ve vesmíru,  
když se pevně držíte slov života. Aleluja.

sv. ZdisLAvy Z LemBerkA
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evangelium – jedno ze dvou následujících:
Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. mk 3,31–35

slova svatého evangelia podle marka 
Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát 
venku a dali si ho zavolat. kolem něho sedělo plno lidí. Řekli 
mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!” 

odpověděl jim: „kdo je má matka a moji příbuzní?” 
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: 
„To je má matka a to jsou moji příbuzní! každý, kdo plní vůli 
Boží, to je můj bratr i sestra i matka.” ■

nebo: Lk 8,1–3
Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku.

slova svatého evangelia podle Lukáše 
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a 
hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním dva-
náct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých 
duchů a nemocí: marie, zvaná magdalská, ze které vyšlo 
sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce 
chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého 
majetku. ■

30. kvěTnA
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4. června

Sv. PetRa veRonSkého,  
kněze a mučedníka

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Všichni, kdo chtějí zbožněji žít v Ježíši Kristu,  
budou pronásledováni. 2 Tim 2,3–13

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla Timotejovi
milovaný!

snášej se mnou obtíže jako dobrý voják krista Ježíše. Žádný 
voják ve službě se nesmí zaplétat do světských záležitostí, 
chce-li uspokojit svého velitele. stejně tak je tomu v závodě 
u zápasníků: nedostane vítězný věnec, kdo si při zápase 
nepočíná podle pravidel. A rolníkovi, když těžce pracuje, 
patří výtěžek z úrody na prvním místě. chápej, co tím chci 
říci. pán ti dá, že všechno dobře pochopíš. 

mysli na Ježíše krista, davidova potomka, který byl vzkří-
šen z mrtvých. To je moje evangelium. právě kvůli němu 
trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spou-
táno není. proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také 
oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše krista. Tohle je 
jisté: když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. když 
vytrváme, budeme s ním i kralovat. když ho zapřeme, zapře 
také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, 
protože nemůže zapřít sám sebe. ■

sv. peTrA veronskéHo
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nebo: sk 7,55–60
Pane Ježíši, přijmi mého ducha!

Čtení ze skutků apoštolů
Štěpán, plný ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží 
slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „vidím 
nebesa otevřená a syna člověka, jak stojí po Boží pravici.” 

oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni 
se na něho zuřivě vrhli. pak ho vyhnali ven za město a začali 
ho kamenovat. svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám 
jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. 

Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: „pane Ježíši, 
přijmi mého ducha!” 

klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „pane, nepřičítej jim 
tento hřích.” A po těchto slovech skonal. ■

4. ČervnA
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žalm  Žl 31 (30),3cd–4.6.8ab.16bc–17 Ant. 6a

Ant.: do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.
nebo: Aleluja
Buď mi ochrannou skálou,
opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Ant.
do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním,
že jsi shlédl na moji bídu.
Ant.
vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
zachraň mě svou slitovností. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  1 petr 4,14
Aleluja. když musíte snášet urážky pro kristovo jméno, blaze vám, 
neboť na vás spočívá duch Boží. Aleluja.
nebo, mimo dobu velikonoční:  mt 5,10
Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

sv. peTrA veronskéHo
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evangelium – jedno ze dvou následujících:
Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Jan 15,18–21

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, 
uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. kdybyste byli ze 
světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, 
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. 

vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: ‚služebník 
není víc než jeho pán.‘ když pronásledovali mne, budou 
pronásledovat i vás. když zachovali moje slovo, budou 
zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému 
jménu, protože neznají toho, který mě poslal.” ■

nebo: Lk 12,4–9
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.

slova svatého evangelia podle Lukáše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Říkám vám, moji přátelé: neboj-
te se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě 
udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který 
když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: 
Toho se bojte! 

copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný 
z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány 
i všechny vlasy na hlavě. nebojte se! máte větší cenu než 
všichni vrabci! 

Říkám vám: ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, 
i syn člověka se přizná před Božími anděly. kdo však mě 
před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.” ■

4. ČervnA
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8. června

bl. diany andalo a CeCílie,  
Panen, mnišek

nezávazná památka  
pro mnišky: památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. kol 3,1–4

Čtení z listu svatého apoštola pavla kolosanům
Bratři!

když jste s kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochá-
zí shůry, kde je kristus po Boží pravici. na to myslete, co 
pochází shůry, ne na to, co je na zemi. 

Jste přece už mrtví a váš život je s kristem skrytý v Bohu. 
Ale až se ukáže kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete 
ve slávě. ■

nebo, v době velikonoční: Zj 19,1.5–9a
Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana
Já, Jan, jsem uslyšel 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 – podobalo 
se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů: „Aleluja! 
pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! radujme se, jásej-

BL. diAny AndALo A cecíLie
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me a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova 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!” ■

žalm  Žl 63 (62),2–6.8–9 Ant. 2b

Ant.: má duše po tobě žízní, pane, můj Bože!
nebo: Aleluja 
Bože, ty jsi můj Bůh,
snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Ant.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
abych viděl tvou moc a slávu.
vždyť tvá milost je lepší než život,
mé rty tě budou chválit.
Ant.
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.
Ant.
neboť stal ses mým pomocníkem
a ve stínu tvých křídel jásám.
má duše lne k tobě,
tvá pravice mě podpírá. ■
Ant.

8. ČervnA
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zPěv Před evangeliem  Lk 11,28
Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo,  
a zachovávají ho. Aleluja.

evangelium mt 25,1–13
Ženich je tady: Jděte mu naproti.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „nebeské krá-
lovství je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly 
naproti ženichovi. pět z nich bylo pošetilých a pět prozíra-
vých. pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, 
prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. 

když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podři-
movat a usnuly. 

Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu 
naproti!‘ Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat 
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 pro-
davačům a kupte si.‘

Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené 
vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. 

později přišly i ostatní panny a volaly: ‚pane, pane, otevři 
nám! on však odpověděl: ‚Amen, pravím vám: neznám vás.‘ 
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.” ■

BL. diAny AndALo A cecíLie
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10. června

bl. jana dominiCiho, biSkuPa

nezávazná památka

První Čtení 2 Tim 1,13–14; 2,1–3
Ten drahocenný, tobě svěřený poklad, opatruj skrze Ducha svatého.

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla Timotejovi
milovaný!

Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě 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 
mě slyšel – mnoho lidí to může dosvědčit – svěřuj dál spoleh-
livým mužům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé. 
snášej se mnou obtíže jako dobrý voják krista Ježíše. ■

10. ČervnA
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žalm  Žl 89 (88),2–5.21–22.25.27 Ant. 2a

Ant.: na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
na věky 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.
Ant.
„smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem davidovi, svému služebníku:
na věky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení.
Ant.
nalezl jsem davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.
Ant.
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.” ■
Ant.

BL. JAnA dominiciHo
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zPěv Před evangeliem  Jan 15,15b
Aleluja. nazval jsem vás přáteli, praví pán,  
protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. 
Aleluja

evangelium Jan 15,9–17
Určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek.

slova svatého 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 zachovával při-
kázání 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 miloval 
vás. nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele 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 si 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!” ■

10. ČervnA
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9. července

Sv. jana kolínSkého, kněze  
a dRuhů, mučedníků

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Moudrost v těžkém zápasu ho vedla k vítězství. mdr 10,9–12

Čtení z knihy moudrosti
moudrost vysvobodila své služebníky z trápení. 
vedla spravedlivého po přímých stezkách, 
když utíkal před rozhněvaným bratrem. 
Ukázala mu Boží království 
a dala mu poznat svaté věci. 
v trápeních mu darovala úspěch, 
jeho námahy ověnčila zdarem. 
pomáhala mu proti hrabivosti jeho protivníků 
a přispívala mu k bohatství. 
Ubránila ho před nepřáteli, 
zachránila ho před zákeřníky, 
v těžkém zápasu ho vedla k vítězství, 
aby poznal, že nade vším vítězí Boží bázeň. ■

sv. JAnA koLínskéHo A drUHů
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nebo: 2 kor 6,4–10
Jsme jako zmírající, a hle – žijeme.

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla korinťanům
Bratři!

ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou 
vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, 
v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; 
čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, duchem 
svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží, zbrojí 
spravedlnosti v útoku i v obraně; za pocty i potupy, při zlé 
i dobré pověsti. 

Že prý jsme svůdci, a přece jsme pravdiví; že prý neznámí, 
a zatím jsme dobře známí; jako zmírající, a hle – žijeme; jako 
trestu propadlí, a přece na smrt vydáni nejsme; prý jsme 
smutní, a zatím se stále radujeme; jakoby chudáci, a přece 
mnohé obohacujeme; jako bychom nic neměli, a zatím máme 
všechno. ■

9. Července
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žalm  Žl 126 (125),1–6 Ant. 5

Ant.: 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.
Ant.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
„velkou věc s nimi udělal Hospodin!”
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.
Ant.
Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.
Ant.
vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy. ■
Ant.

sv. JAnA koLínskéHo A drUHů
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zPěv Před evangeliem  1 petr 4,14
Aleluja. když musíte snášet urážky pro kristovo jméno,  
blaze vám, neboť na vás spočívá duch Boží. Aleluja.

evangelium Lk 6,22–28
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět.

slova svatého evangelia podle Lukáše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Blahoslavení jste, když vás 
budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, 
potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli synu 
člověka. radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi 
velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové 
k prorokům! 

Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda 
vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda 
vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. 
Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se 
chovali jejich předkové k falešným prorokům! 

Ale vám, kteří posloucháte, říkám: milujte své nepřátele, 
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo 
vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.” ■

9. Července
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17. července

bl. čeSlava z PolSka, kněze

památka

První Čtení 1 Tim 2,1–8
Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili.

Čtení z prvního listu svatého apoštola pavla Timotejovi
milovaný!

první věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby 
prosebné, přímluvné i děkovné za všechny lidi, za krále 
a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný 
a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. 

Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. on chce, aby 
se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. 

Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi 
Bohem a lidmi: člověk kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako 
výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem 
byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím 
pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany. 

přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou 
zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru. ■

BL. ČesLAvA Z poLskA
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žalm  Žl 67 (66),2–3.5.7–8 Ant. 4

Ant.: Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ.

Bože, buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Ant.
nechť se lidé radují a jásají,
že soudíš národy spravedlivě
a lidi na zemi řídíš.
Ant.
Země vydala svou úrodu,
Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země! ■
Ant.

17. Července
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zPěv Před evangeliem  srv. Jan 3,16
Aleluja. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna,  
aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. Aleluja.

evangelium Lk 24,44–53
V jeho jménu bude hlásáno pokání,  
aby všem národům byly odpuštěny hříchy.

slova svatého evangelia podle Lukáše
Ježíš řekl svým učedníkům: „To je smysl mých slov, která 
jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí 
naplnit všechno, co je o mně psáno v mojžíšově Zákoně, 
v prorocích i v Žalmech.” Tehdy jim otevřel mysl, aby rozu-
měli písmu. 

Řekl jim: „Tak je psáno: kristus bude trpět a třetího dne 
vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby 
všem národům, počínaje od Jeruzaléma, byly odpuštěny 
hříchy. vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, koho 
slíbil můj otec. vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete 
vyzbrojeni mocí z výsosti.” 

vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal 
jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se 
k nebi. 

oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeru-
zaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha. ■

BL. ČesLAvA Z poLskA
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2. srpna

bl. jany, matky Sv. otCe dominika

nezávazná památka

První Čtení 1 petr 4,7b–11
Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů.

Čtení z prvního listu svatého apoštola petra
milovaní!

ovládejte se a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli 
věnovat modlitbě. především se mějte navzájem vroucně 
rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Buďte jeden 
k druhému pohostinní bez reptání. navzájem si pomáhejte 
podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží 
milosti. 

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. ■

žalm  Žl 131(130),1–3

Ant.: opatruj, pane, mou duši ve svém pokoji!
Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvyšují se mé oči,
neženu se za velikými věcmi,
pro mě nedostižnými.
Ant.

2. srpnA
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spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
jako dítě na matčině klíně;
jako dítě, tak je má duše ve mně.
Ant.
doufej, izraeli, v Hospodina,
nyní i navěky. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  srv. Jan 8,31b.32a
Aleluja. když vytrváte v mém slovu,  
budete opravdu mými učedníky  
a poznáte pravdu, praví pán. Aleluja.

evangelium mk 3,31–35
Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.

slova svatého evangelia podle marka
Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát 
venku a dali si ho zavolat. kolem něho sedělo plno lidí. Řekli 
mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!” 

odpověděl jim: „kdo je má matka a moji příbuzní?” 
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: 
„To je má matka a to jsou moji příbuzní! každý, kdo plní vůli 
Boží, to je můj bratr i sestra i matka.” ■

BL. JAny, mATky sv. oTce dominikA
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8. srpna

Sv. otCe dominika, kněze

slavnost

První Čtení iz 52,7–10
Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.

Čtení z knihy proroka izaiáše 
Jak je krásné vidět na horách
nohy posla, který přináší radostnou zprávu,
který zvěstuje pokoj,
hlásá blaho a oznamuje spásu,
který praví siónu:
„Bůh tvůj kraluje!”
slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas
a jásají spolu,
neboť vidí na vlastní oči,
jak Hospodin se vrací na sión.
radujte se a jásejte vespolek,
jeruzalémské trosky,
neboť se Hospodin smiloval nad svým lidem,
vykoupil Jeruzalém.
obnažil Hospodin své svaté rámě
před očima všech národů
a všechny končiny země
uzří spásu našeho Boha! ■

8. srpnA
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žalm  Žl 96 (95),1–3.7–8a.10 Ant. 3

Ant.: vypravujte mezi všemi národy 
o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Ant.
rozhlašujte den po dni jeho spásu!
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Ant.
vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Ant.
Hlásejte mezi pohany: „Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.“ ■
Ant.

sv. oTce dominikA
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druhé Čtení 2 Tim 4,1–8
Pracuj jako hlasatel evangelia. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev 
a Pán mi předá věnec spravedlnosti.

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla Timoteovi 
milovaný!

Zapřísahám tě před Bohem a před kristem Ježíšem, který 
bude soudit živé i mrtvé, zapřísahám tě při jeho slavném 
příchodu a království: Hlásej slovo! přicházej s ním, ať je to 
vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestran-
nou trpělivostí a znalostí nauky. přijde totiž doba, kdy lidé 
nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek 
nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od 
pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážný, 
vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře 
konej svoji službu. 

Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám 
odejít, je tady. dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skon-
čil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedl-
nosti, který mi v onen den předá pán, spravedlivý soudce. 
A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho 
příchod. ■

Sekvence
Za druhé čtení se může vložit sekvence do nebeské hierarchie (str. 183).

8. srpnA
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zPěv Před evangeliem srv. Lk 4,18–19
Aleluja. pán mě poslal,  
abych přinesl chudým radostnou zvěst,  
abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.
nebo:  srv. mt 5,16
Aleluja. Tak ať vaše světlo svítí lidem,  
aby viděli vaše dobré skutky  
a velebili vašeho otce. Aleluja.
nebo:
Aleluja. dominiku, otče svatý, na své dílo pamatuj,  
za nás, chudé, svoje děti, před nejvyšším oroduj. Aleluja.

evangelium – jedno ze tří následujících:
Vy jste světlo světa. mt 5,13–19

slova svatého evangelia podle matouše
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 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 písmenko ani jediná 
čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. 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.” ■

sv. oTce dominikA
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nebo: mt 28,16–20
Jděte a učte všechny národy.

slova svatého evangelia podle matouše 
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 
Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 
pochybnosti. 

Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 
národy, křtěte je ve jménu otce i syna i ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa!” ■

nebo: Lk 10,1–9
Žeň je sice hojná, ale dělníků je málo.

slova svatého evangelia podle Lukáše 
potom pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, 
poslal 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 opánky. 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 zůstaňte 
a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou 
mzdu. nepřecházejte z domu do domu! 

když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, 
co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 
‚přiblížilo se k vám Boží království!‘” ■

8. srpnA
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17. srpna

Sv. hyaCinta z PolSka, kněze

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Nejraději bychom vám nejen odevzdali Boží radostnou zvěst,  
ale dali za vás i vlastní život. 1 sol 2,2b–8

Čtení z prvního listu svatého apoštola pavla soluňanům
Bratři,

odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám 
radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas. když vás 
totiž povzbuzujeme, nepramení to z nějakého falešného pře-
svědčení, z nějakých nepoctivých úmyslů, ani vás nechceme 
klamat. Ale Bůh nám svěřil evangelium, 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 svědek! nehle-
dali jsme slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných, ačkoli jako 
kristovi apoštolové jsme vám mohli dát pocítit 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 život. 
Tak velice jsme si vás oblíbili. ■

sv. HyAcinTA Z poLskA
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nebo: iz 6,1–8
Koho mám poslat, kdo nám půjde?

Čtení z knihy proroka izaiáše
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět pána 
na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho roucha naplňoval 
svatyni. nad ním se vznášeli serafové. každý měl šest křídel: 
dvěma si zastíral tvář, dvěma si zastíral nohy a dvěma létal. 
Jeden volal na druhého: „svatý, svatý, svatý je Hospodin 
zástupů, celá země je plná jeho slávy.” Čepy prahů se chvěly 
tímto voláním a dům se naplnil dýmem. 

Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se mnou konec! vždyť jsem 
člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a krá-
le, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!” 

Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený 
kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. Tím se dotkl mých úst 
a řekl: „Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá vina, smyt 
je tvůj hřích!” 

pak jsem slyšel hlas páně, jak praví: „koho mám poslat, 
kdo nám půjde?” 

Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!” ■

žalm  Žl 117 (116),1–2 Ant. mk 16,15

Ant.: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.
Ant.
neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky. ■
Ant.

17. srpnA
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zPěv Před evangeliem  mt 28,19a.20b
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví pán, 
 já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

evangelium mt 10,7–13
Jděte a hlásejte: „Přiblížilo se nebeské království.”

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým apoštolům: „Jděte a hlásejte: přiblížilo se 
nebeské království. 

Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťuj-
te malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, 
zadarmo dávejte. neshánějte si do opasku ani zlaté, ani 
stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani 
dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na 
svou obživu. 

v každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se 
vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se 
nevydáte na další cestu. 

když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje! 
A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; 
když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám.” ■

sv. HyAcinTA Z poLskA
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18. srpna

bl. manneSa neboli mameSa, kněze, 
bRatRa Sv. otCe dominika

nezávazná památka

První Čtení 2 petr 1,2–11
Vynasnažte se, aby se vaše povolání a vyvolení upevnilo dobrými skutky.

Čtení z druhého listu svatého apoštola petra
milovaní!

milost vám a pokoj kéž se rozhojní poznáním Boha a Ježíše, 
našeho pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, co 
potřebujeme pro dosažení spásy a bohabojnosti života, totiž 
tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevi-
la jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná 
a nesmírná přislíbení: abyste tím měli účast na božské přiro-
zenosti, a tak unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými 
žádostmi. A proto se věnujte s celou horlivostí tomu, abyste 
dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k pozná-
ní, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti, 
trpělivostí ke zbožnosti, zbožností k bratrské lásce a láskou 
bratrskou k lásce vůbec. Jsou-li totiž ve vás tyto ctnosti a roz-
máhají se, nenechají vás v nečinnosti a neplodnosti, naopak: 
budete poznávat stále více našeho pána Ježíše krista. kdo 
však je nemá, je slepý, krátkozraký. nic už neví o tom, že 
byl očištěn od svých bývalých hříchů. proto se, bratři, tím 
více vynasnažte, aby bylo vaše povolání a vyvolení pevné, 
neboť když to děláte, jistě nikdy neklopýtnete. Tak vám bude 
dopřán volný přístup do věčného království našeho pána 
a spasitele Ježíše krista. ■

18. srpnA
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žalm  Žl 89 (88),2–5.21–22.25.27 Ant. 2a

Ant.: na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
na věky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „na věky je založena milost.”
na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Ant.
„smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem davidovi, svému služebníku:
na věky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení.
Ant.
nalezl jsem davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.
Ant.
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.” ■
Ant.

BL. mAnnesA
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zPěv Před evangeliem  mt 5,3
Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu,  
neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

evangelium mt 19,23–30
Vy, kteří jste opustili všechno ... dostanete stokrát víc.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen 
těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: spíš 
projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího 
království.” 

když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „kdo tedy 
může být spasen?” 

Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha 
však je možné všechno.” 

nato mu řekl petr: „my jsme opustili všechno a šli jsme za 
tebou. co tedy budeme mít?” 

Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až syn člověka 
zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také 
vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci 
dvanácti izraelských kmenů. 

A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo 
otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane 
stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí 
první budou posledními a poslední prvními.” ■

18. srpnA
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23. srpna

Sv. Růženy floReSové neboli z limy, 
Panny, teRCiářky

památka

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Teď už neposuzujeme Krista podle lidských měřítek. 2 kor 5,14–17

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla korinťanům
Bratři!

kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel 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 podle 
lidských měřítek, teď už to neděláme. 

když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To 
staré pominulo, nové nastoupilo. ■

sv. růŽeny Z Limy
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nebo: sir 3,19–26
Pokořuj se a před Pánem nalezneš milost.

Čtení z knihy sirachovcovy
synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohu-
milými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před pánem 
nalezneš milost. neboť veliká je moc pána, je slaven pokor-
nými 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. ■

nebo: oz 2,14b.15b.19–20
Zasnoubím se s tebou navěky.

Čtení z knihy proroka ozeáše
Toto praví Hospodin:
„Zavedu ji na poušť
a budu mluvit k jejímu srdci.
Bude poslušná
jak ve dnech své mladosti,
jako když vycházela z egyptské země. 
Zasnoubím se s tebou navěky,
zasnoubím se s tebou ve spravedlnosti a právu,
v milosrdenství a slitování.
Zasnoubím se s tebou ve věrnosti,
a tak poznáš Hospodina.” ■

23. srpnA
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žalm  Žl 45 (44),11–12.14–17 Ant. mt 25,6

Ant.: Ženich je tady; jděte naproti kristu pánu!
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!
Ant.
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.
Ant.
provázeny radostným jásotem
vstupují v královský palác.
místa tvých otců zaujmou tvoji synové,
ustanovíš je za knížata po celé zemi. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  Žl 108,2
Aleluja. plné důvěry je mé srdce, Bože,  
plné důvěry je mé srdce, budu zpívat a hrát.  
probuď se duše má. Aleluja.

sv. růŽeny Z Limy
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evangelium – jedno ze dvou následujících:
Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jan 15,4–11

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu 
ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezů-
stane-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 vyhozen ven jako 
ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstane-
te-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.” ■

nebo: mt 16,24–27
Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl 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. neboť co prospěje člověku, když získá celý 
svět, ale ztratí 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.” ■

23. srpnA
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28. srpna

Sv. auguStina, biSkuPa a učitele CíRkve

svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. kol 3,12–17

Čtení z listu svatého apoštola pavla kolosanům 
Bratři!

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte nave-
nek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 
snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému. pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. 

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník 
dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. 

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. ■

sv. AUGUsTinA
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nebo: 1 král 3,11–14
Dávám ti moudré a prozíravé srdce.

Čtení z první knihy královské 
Bůh řekl Šalomounovi: „poněvadž sis nežádal dlouhý věk 
ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat 
právo, hle – splním tvá slova. dávám ti moudré a prozíravé 
srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné 
nepovstane. Ale i to, cos nežádal, ti dávám, bohatství i slávu, 
že nebylo a nebude mezi králi žádného tobě rovného. Budeš-
li zachovávat mé zákony a příkazy a kráčet po mých cestách, 
jako kráčel tvůj otec david, popřeji ti dlouhý život.” ■

žalm  Žl 100 (99),2–5 Ant. 2c

Ant.: vstupte před Hospodina s jásotem!
plesejte Hospodinu, všechny země,
služte Hospodinu s radostí,
vstupte před něho s jásotem!
Ant.
Uznejte, že Hospodin je Bůh:
on nás učinil, a my mu náležíme,
jsme jeho lid a stádce, které on pase.
Ant.
vstupte do jeho bran s díkem,
do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Ant.

28. srpnA
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neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
po všechna pokolení trvá jeho věrnost. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  Jan 17,22–23
Aleluja. slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, otče,  
aby byli jedno, jako my jsme jedno,  
ať i oni jsou v dokonalé jednotě. Aleluja.

evangelium Jan 17,14–23a
Dal jsem jim tvé slovo, posvěť je v pravdě.

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „dal jsem jim tvé slovo. 
svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani 
já nejsem ze světa. 

neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od 
Zlého. nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 

posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.
Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. 

A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. 
prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo 

uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, otče, ve mně 
a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi 
mě poslal. 

A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, 
jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně.” ■

sv. AUGUsTinA
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5. září

vzPomínka zemřelýCh  
PříbuznýCh a dobRodinCů řádu

První Čtení 1 Jan 3,1–2
Budeme ho vidět tak, jak je.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana
milovaní!

Hleďte, jak velikou lásku nám otec projevil, že se nejen 
smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! proto nás 
svět nezná, že nepoznal jeho. 

milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě 
zřejmé. víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobni, 
a proto ho budeme vidět tak, jak je. ■

5. ZáŘí
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žalm  Žl 122 (121),1–2.4–9 Ant. 1

Ant.: Zaradoval jsem se, když mi řekli:  
do domu Hospodinova půjdeme.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„do domu Hospodinova půjdeme!”
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Ant.
Tam vystupují kmeny, 
kmeny Hospodinovy,
jak to zákon přikazuje izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce davidova domu.
Ant.
vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Ant.
kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: pokoj v tobě!
kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí. ■
Ant.

vZpomínkA ZemŘeLýcH pŘíBUZnýcH A doBrodinců
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zPěv Před evangeliem  mt 25,34
Aleluja. pojďte, požehnaní mého otce, praví pán:  
přijměte jako úděl království,  
které je pro vás připravené od založení světa. Aleluja.

evangelium mt 25,31–46
Pojďte, požehnaní mého Otce.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde syn člověka ve slávě 
a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou 
před něj shromážděny všechny národy. A oddělí 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 připra-
vené 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.‘ 

potom řekne i těm po levici: ‚pryč ode mne, vy zlořečení, 
do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. 
neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, 

5. ZáŘí
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a nedali jste mi napít, byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve 
vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 

Tu mu na to řeknou také oni: ‚pane, kdy jsme tě viděli 
hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného 
nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 

on jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: cokoli jste neudělali 
pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neu-
dělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do 
věčného života.” ■

vZpomínkA ZemŘeLýcH pŘíBUZnýcH A doBrodinců
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18. září

Sv. jana maCiaSe, řeholníka

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Z hrnce se mouka nevyprázdnila  
a ze džbánu oleje neubývalo. 1 král 17,8–16

Čtení z první knihy královské
Tu se k eliášovi ozvalo Hospodinovo slovo: „vstaň a jdi do 
sidónské sarepty a usaď se tam. neboť jsem poručil jedné 
vdově, aby tě živila.” vstal tedy a šel do sarepty. přišel k brá-
ně města, a hle – jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal 
ji a řekl: „prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se 
napil.” když mu pro ni šla, zavolal za ní: „vezmi s sebou také 
kousek chleba!” ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, 
tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v hrnci 
a trochu oleje ve džbánu. právě sbírám pár kousků dřeva, 
pak půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. najíme se 
a umřeme.” eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak 
jsi řekla. nejdřív z toho upeč mně malou placku a přines mi 
to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. neboť tak praví 
Hospodin, Bůh izraele: nevyprázdní se hrnec s moukou 
a neubude ze džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin 
sešle déšť na zemi!” ona tedy šla a udělala podle eliášových 
slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka 
nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodi-
nova slova, které promluvil skrze eliáše. ■

18. ZáŘí
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nebo: 1 Jan 3,14–18
Také my jsme povinni položit život za své bratry.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana
milovaní!

my víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milu-
jeme bratry. kdo nemiluje, zůstává ve smrti. každý, kdo 
nenávidí svého bratra, je vrah – a víme, že žádný 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. 

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 činem, 
doopravdy! ■

žalm  Žl 55 (54),2–3a.7–8.17–18.23 Ant. 23a

Ant.: svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová.
nebo: Jako kadidlo, pane, ať stoupá k tobě má modlitba.
naslouchej, Bože, mé modlitbě,
neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou,
věnuj mi pozornost a vyslyš mě!
Ant.
Říkám si: kéž bych měl křídla jak holub,
odletěl bych a dopřál si klidu.
Hle, daleko bych utekl,
zůstal bych na poušti.
Ant.

sv. JAnA mAciAse
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Já však budu volat k Bohu,
a Hospodin mě zachrání.
večer, ráno i v poledne budu naříkat a sténat,
a uslyší můj hlas.
Ant.
svou starost hoď na Hospodina,
a on tě zachová,
nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  mt 6,33
Aleluja. nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost,  
a to všechno vám bude přidáno. Aleluja.

evangelium mt 6,31–34
Nedělejte si starosti o zítřek.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „nedělejte si proto starosti 
a neříkejte: ‚co budeme jíst?‘ nebo: ‚co budeme pít?‘ nebo: 
‚do čeho se oblékneme?‘ po tom všem se shánějí pohané. váš 
nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. 

nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, 
a to všechno vám bude přidáno. 

nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít 
své vlastní starosti. každý den má dost svého trápení.” ■

18. ZáŘí
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26. září

Sv. dominika ibaňeze z eRquiCia,  
jakuba kyušei tomonagy, kněží, 

vavřinCe Ruize, otCe Rodiny,  
a dRuhů, jaPonSkýCh mučedníků

památka

První Čtení Řím 8,31b–39
Ani smrt, ani život nebude nás moci odloučit od Boží lásky.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Římanům
Bratři!

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 soužení 
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 budoucího, 
ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného 
nebude nás moci odloučit od Boží lásky v kristu Ježíši, našem 
pánu. ■

sv. dominikA iBAňeZe Z erqUiciA A drUHů
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žalm  Žl 126 (125),1–6 Ant. 5

Ant.: 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.
Ant.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
„velkou věc s nimi udělal Hospodin!”
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.
Ant.
Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.
Ant.
vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy. ■
Ant.

26. ZáŘí
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zPěv Před evangeliem  mt 5,10
Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

evangelium – jedno ze dvou následujících:
Kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.	 Lk 9,22–26

slova svatého evangelia podle Lukáše
Ježíš řekl svým učedníkům, že syn člověka bude muset 
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů 
Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.

všem pak řekl: „kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, 
den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. neboť kdo 
by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro 
mě ztratí, zachrání si ho. vždyť co prospěje člověku, když 
získá celý svět, ale sám sebe zahubí, nebo si uškodí? kdo by 
se však styděl za mne a za má slova, za toho se také bude 
stydět syn člověka, až přijde ve slávě své i otcově i svatých 
andělů.“ ■

sv. dominikA iBAňeZe Z erqUiciA A drUHů



135

nebo: mt 10,17–22
Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně,  
abyste vydali svědectví jim a také pohanům.

slova svatého evangelia podle matouše
Ježíš řekl svým apoštolům:

„mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat 
soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vla-
daře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také 
pohanům.

Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte 
mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. 
neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch 
vašeho otce.

Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti 
rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro 
mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.” ■

26. ZáŘí
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4. října

Sv. otCe fRantiška z aSSiSi

svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Jako slunce zářící na chrám Nejvyššího. sir 50,1.3–7

Čtení z knihy sirachovcovy
Hle, za svého života opravil chrám
a za svých dnů opevnil svatyni.
Za jeho dnů byl vykopán rybník,
nádrž obsáhlá jako moře.
staral se o svůj lid, aby nezahynul,
a opevnil město proti obležení.
Jak byl vznešený, když obklopen lidem
vycházel z pozadí chrámové opony!
Byl jako jitřenka mezi mraky,
jako měsíc v úplňku o dnech slavnosti,
jako slunce zářící na chrám nejvyššího. ■

sv. oTce FrAnTiŠkA Z Assisi
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nebo: Gal 6,14–18
Pro mě je ukřižován svět a já světu.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Galaťanům 
Bratři!

Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než 
křížem našeho pána Ježíše krista, kterým je pro mě ukřižován 
svět a já světu. vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, 
ale nové stvoření. 

A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, 
ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé Boží izraelity. 
A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! 
vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. 

milost našeho pána Ježíše krista ať je s vámi, bratři! 
Amen. ■

žalm  Žl 16 (15),1–2a,5.7–8.11 Ant. 5a

Ant.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
pravím Hospodinu: „Ty jsi můj pán.”
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Ant.
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.
Ant.

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

zPěv Před evangeliem
Aleluja. František chudý a pokorný vchází do nebe bohatý, nebeské 
hymny mu k poctě zazpívají. Aleluja.

evangelium mt 11,25–30
Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým.

slova svatého evangelia podle matouše 
Ježíš řekl: „velebím tě, otče, pane nebe a země, že když 
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, 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 mě, neboť jsem tichý 
a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. vždyť 
mé jho netlačí a mé břemeno netíží.” ■

sv. oTce FrAnTiŠkA Z Assisi
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5. října

bl. Rajmunda delle vigne  
neboli z kaPuy, kněze

nezávazná památka

První Čtení ef 3,14–19
Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.

Čtení z listu svatého apoštola pavla efesanům
Bratři!

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 přesahující všechno 
poznání a dosáhnout plné míry Božích darů. ■

žalm  Žl 16 (15),1–2a.5.7–8.11 Ant. 5a

Ant.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
pravím Hospodinu: „Ty jsi můj pán.”
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Ant.

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

zPěv Před evangeliem  Jan 8,12
Aleluja. kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,  
ale bude mít světlo života, praví pán. Aleluja.

evangelium mk 2,18–22
Mladé víno do nových měchů.

slova svatého evangelia podle marka
Janovi učedníci a farizeové se právě postili. Lidé přišli k Ježí-
šovi s otázkou: „proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů 
postí, ale tvoji učedníci se nepostí?”

Ježíš jim odpověděl: „mohou se postit hosté na svatbě, 
dokud je ženich s nimi? dokud mají ženicha mezi sebou, 
nemohou se postit. přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, 
a potom, v ten den, se budou postit.

nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na staré šaty, 
jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne a díra 
se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých 
měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno 
i měchy. mladé víno do nových měchů!” ■

BL. rAJmUndA Z kApUy
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7. října

Panny maRie RůženCové

svátek

První Čtení – jedno ze tří následujících:
Raduj se, siónská dcero, neboť hle, přicházím. Zach 2,14–17

Čtení z knihy proroka Zachariáše 
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, 
budu bydlet uprostřed tebe, a tak poznáš, že mě poslal Hos-
podin zástupů.

Hospodin se opět ujme Judy jako svého údělu na posvát-
né půdě, znovu si vyvolí Jeruzalém. Ať mlčí před Hospo-
dinem každý člověk, neboť on povstává ze svého svatého 
příbytku. ■

7. ŘíJnA
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nebo: 1 kron 15,3–4.15–16; 16,1–2
Přinesli Boží archu a postavili ji doprostřed stanu,  
který pro ni David zbudoval.

Čtení z první knihy kronik 
david shromáždil celého izraele do Jeruzaléma, aby přenesli 
Hospodinovu archu na místo, které pro ni připravil. david 
svolal i potomky árónovy a levity. synové levitů přenesli 
Boží archu na tyčích na svých ramenou, jak to poručil mojžíš 
podle Hospodinova slova.

david poručil náčelníkům levitů, ať postaví své bratry zpě-
váky s hudebními nástroji, harfami, citerami a cimbály, aby je 
bylo slyšet a dali zaznít hlasité radostné hudbě. přenesli tedy 
Boží archu, postavili ji doprostřed stanu, který pro ni david 
zbudoval, a obětovali celopaly a pokojné oběti před Bohem. 
když david skončil s obětováním celopalů a pokojných obětí, 
požehnal lid Hospodinovým jménem. ■

nebo: sk 1,12–14
Setrvávali v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií.

Čtení ze skutků apoštolů
když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruza-
léma 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 Tomáš, 
Bartoloměj a matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, 
Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlit-
bách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou marií a s jeho 
příbuznými. ■

pAnny mArie růŽencové
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kantikum  Lk 1,46–55

Ant.: Blahoslavená jsi, panno maria,  
neboť tys nosila syna věčného otce.

velebí má duše Hospodina 
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Ant.
od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
Ant.
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.
Ant.
mocné sesadil z trůnu,
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ant.
Ujal se svého služebníka izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky. ■
Ant.

7. ŘíJnA
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zPěv Před evangeliem  Lk 1,28
Aleluja. Zdrávas maria, milostiplná, pán s tebou,  
požehnaná tys mezi ženami. Aleluja.

evangelium – jedno ze tří následujících:
Počneš a porodíš syna. Lk 1,26–38

slova svatého evangelia podle Lukáše 
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které 
se jmenuje nazaret, k panně zasnoubené 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 nalezla 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 
nepoznávám!”

Anděl jí odpověděl: „duch svatý sestoupí na tebe a moc 
nejvyššího tě zastíní! proto také dítě bude nazváno svaté, syn 
Boží. i tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je 
už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. 
vždyť u Boha není nic nemožného.”

maria řekla: „Jsem služebnice páně: ať se mi stane podle 
tvého slova!” A anděl od ní odešel. ■

pAnny mArie růŽencové
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nebo: Lk 1,39–47
Blahoslavená, která jsi uvěřila.

slova svatého evangelia podle Lukáše 
v těch dnech se maria vydala na cestu a spěchala do jedno-
ho judského města v horách. vešla do Zachariášova domu 
a pozdravila Alžbětu.

Jakmile Alžběta uslyšela mariin pozdrav, dítě se radostně 
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna duchem svatým 
a zvolala mocným hlasem: „požehnaná tys mezi ženami 
a požehnaný plod života tvého! Jak jsem jsi 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! Blahoslavená, 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.” ■

7. ŘíJnA
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nebo: Lk 2,41–51
Maria to všechno uchovávala na svém srdci.

slova svatého evangelia podle Lukáše 
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na veliko-
noční svátky. když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na 
svátky jako obvykle.

A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal 
chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. 
v domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty, teprve 
potom ho hledali mezi příbuznými a známými.

když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. po 
třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, 
poslouchá je a dává jim otázky. všichni, kdo ho slyšeli, žasli 
nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.

když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu 
řekla: „dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme 
tě s bolestí hledali!”

odpověděl jim: „proč jste mě hledali? nevěděli jste, že já 
musím být v tom, co je mého otce?”

Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. potom se s nimi 
vydal na zpáteční cestu, šel do nazareta a poslouchal je. Jeho 
matka to všechno uchovávala ve svém srdci. ■

pAnny mArie růŽencové
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9. října

Sv. ludvíka beRtRána, kněze

památka

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Jdi do země, kterou ti ukážu. Gn 12,1–7

Čtení z první knihy mojžíšovy
Hospodin řekl Abrámovi: „vyjdi ze své země, ze svého 

příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou 
ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím 
tvé jméno a budeš pramenem požehnání. požehnám těm, 
kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. 
v tobě budou požehnána všechna pokolení země.“

Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin, a s ním 
šel i Lot. když Abrám vyšel z charánu, bylo mu sedmdesát 
pět let. vzal s sebou svou ženu sáraj, svého synovce Lota, 
všechen majetek, který měli, a všechnu čeleď, kterou získali 
v charánu, a dali se na cestu do země kanaán.

když přišli do země kanaán, Abrám ji prošel až k posvát-
nému místu sichemu, k doubravě more. Tehdy byli v zemi 
kananejci.

Hospodin se zjevil Abrámovi a řekl: „Tvému potomstvu 
dám tuto zemi!” Abrám tam vystavěl oltář Hospodinu, který 
se mu zjevil. ■

9. ŘíJnA
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nebo: Řím 10,9–18
Víra je z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Římanům
Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je pán, a v srdci věříš, že 
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. víra v srdci vede 
ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. písmo přece 
říká: „Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.“ 

není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni 
přece mají jednoho a téhož pána a ten je bohatě štědrý ke 
všem, kdo ho vzývají. vždyť každý, kdo bude vzývat jméno 
páně, bude spasen. 

Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak 
v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm 
však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, 
jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v písmu: „Jak milý je 
příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!“ 

Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. izaiáš přece praví: 
„pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?“ víra je tedy z hlá-
sání, hlásání pak se děje slovem o kristu. 

Ale ptáme se: neslyšeli snad o tom? Ale ano! „všude na 
zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.“ ■

sv. LUdvíkA BerTránA
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žalm  Žl 19 (18),2–5 Ant. 5a

Ant.: všude na zemi pronikl jejich hlas.
nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.
Ant.
není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  mt 28,19a.20b
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví pán,  
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

evangelium mk 16,15–18
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

slova svatého evangelia podle marka
když se Ježíš naposledy zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: 
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! 
kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, 
bude zavržen.

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu 
mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, 
budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedo-
vatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, 
a ti se uzdraví.” ■

9. ŘíJnA
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3. listopadu

Sv. maRtina de PoRReS, řeholníka

svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Lámej svůj chléb hladovému. iz 58,6–11

Čtení z knihy proroka izaiáše 
Toto praví pán: „rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni uzly 
jha, utiskované propusť na svobodu, zlom každé jařmo! 
Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím 
ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc 
svému bližnímu.

Tehdy vyrazí tvé světlo jak jitřenka, tvá jizva se brzy zacelí. 
před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. 
Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, 
a on ti řekne: ‚Zde jsem!‘

přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, 
nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy 
v temnotě vzejde tvé světlo a tvůj soumrak stane se poledním 
jasem.

Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, 
posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé 
zřídlo, jehož voda nevysychá.” ■

sv. mArTinA de porres
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nebo: Gal 3,26–28; 4,6–7
Všichni jste jeden v Kristu Ježíši.

Čtení z listu svatého apoštola pavla Galaťanům 
Bratři!

vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše krista, vy 
všichni, pokřtění v krista, oblékli jste se v krista: už není Žid 
anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není 
muž anebo žena; všichni jste jeden v kristu Ježíši.

A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce ducha 
svého syna, ducha, který volá: „Abba, otče!” Už tedy nejsi 
otrok, ale syn, a jako syn také dědic skrze Boha. ■

žalm  Žl 145 (144),10–13ab.17–18 Ant. srv. 15

Ant.: oči všech doufají v tebe  
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.
Ant.
Aby poučili lidi o tvé moci
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Ant.

3. LisTopAdU
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spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  Jan 13,34
Aleluja. nové přikázání vám dávám, praví pán,  
milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.
nebo:  mt 11,29
Aleluja. Učte se ode mě,  
neboť jsem tichý a pokorný srdcem,  
a naleznete pro své duše odpočinek. Aleluja.

evangelium – jedno ze dvou následujících:
Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým. mt 11,25–30

slova svatého evangelia podle matouše 
Ježíš řekl: „velebím tě, otče, pane nebe a země, že když 
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, 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 mě, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše 
odpočinek. vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.” ■

sv. mArTinA de porres
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nebo: Lk 10,25–37
Kdo je můj bližní?

slova svatého evangelia podle Lukáše 
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, 
a zeptal se: „mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?” 
Ježíš mu řekl: „co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?” 

on odpověděl: „miluj pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, 
a svého bližního jako sám sebe!” 

Řekl mu: „správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.” 
Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo 
je můj bližní?”

Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruza-
léma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, 
zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. 

náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul 
se mu. stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale 
vyhnul se mu. 

Ale jeden samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho 
a bylo mu ho líto. přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje 
a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do 
hostince a staral se o něho. druhého dne vytáhl dva denáry 
a dal je hostinskému se slovy: ‚starej se o něho, a co vynaložíš 
navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.‘ 

co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, 
který se octl mezi lupiči?” 

on odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.” 
A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!” ■

3. LisTopAdU



154

6. listopadu

Sv. alfonSe navaRRety, kněze,  
a dRuhů, jaPonSkýCh mučedníků

památka

První Čtení  mdr 10,9–12
Moudrost v těžkém zápasu ho vedla k vítězství.

Čtení z knihy moudrosti
moudrost vysvobodila své služebníky z trápení. 
vedla spravedlivého po přímých stezkách, 
když utíkal před rozhněvaným bratrem. 
Ukázala mu Boží království 
a dala mu poznat svaté věci. 
v trápeních mu darovala úspěch, 
jeho námahy ověnčila zdarem. 
pomáhala mu proti hrabivosti jeho protivníků 
a přispívala mu k bohatství. 
Ubránila ho před nepřáteli, 
zachránila ho před zákeřníky, 
v těžkém zápasu ho vedla k vítězství, 
aby poznal, že nade vším vítězí Boží bázeň. ■

sv. ALFonse nAvArreTy A drUHů
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žalm  Žl 126 (125),1–6 Ant. 5

Ant.: 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.
Ant.
Tehdy se říkalo mezi pohany:
„velkou věc s nimi udělal Hospodin!”
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.
Ant.
Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.
Ant.
vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy. ■
Ant.

6. LisTopAdU
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zPěv Před evangeliem Jan 15,16
Aleluja. ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás  
a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek,  
a váš užitek aby byl trvalý. Aleluja.

evangelium Jan 15,18–21
Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás.

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, 
uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. kdybyste byli ze 
světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, 
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. 

vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: „služebník 
není víc než jeho pán.” když pronásledovali mne, budou 
pronásledovat i vás. když zachovali moje slovo, budou 
zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému 
jménu, protože neznají toho, který mě poslal.” ■

sv. ALFonse nAvArreTy A drUHů
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7. listopadu

všeCh SvatýCh řádu kazatelů

svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Jejich jméno žije po mnoho pokolení. sir  44,1–15

Čtení z knihy sirachovcovy
nyní chvalte slavné muže,
naše otce, podle dob, kdy žili.
pán jim uštědřil mnoho slávy,
ukázal na nich svou velebnost od pradávna.
Byli to vládcové ve svých říších,
muži proslulí mocí.
Jiní pro svou rozvahu byli rádci,
všechno předvídali prorockým darem.
Jiní pro svou obezřelost byli vůdci národa,
pro svou bystrost byli hlavou lidu,
moudrými mysliteli ve své učenosti.
Jiní dovedně pěstovali hudbu,
probírali moudré výroky v knihách.
Jiní byli bohatí a obdaření mocí,
klidně žili ve svých domech.
Ti všichni byli vážení u svých současníků
a za svého života si získali chválu.
někteří z nich zanechali jméno,
které hlásá jejich slávu.
Jiní po sobě nezanechali památku
a zmizeli, jako by nežili,
byli, jako by se nenarodili,

7. LisTopAdU
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a tak i jejich děti po nich.
Ale tamti jsou proslavení muži
a na jejich spravedlnost se nezapomene.
Zůstane u jejich potomstva,
na jejich děti přejde bohaté dědictví.
Jejich potomstvo zůstává věrné přikázáním
a kvůli rodičům i jejich děti.
Až navěky zůstane jejich potomstvo
a jejich sláva nevyhasne.
Jejich těla byla pohřbena v pokoji,
ale jejich jméno žije po mnoho pokolení.
Lidé si vyprávějí o jejich moudrosti,
shromáždění zvěstuje jejich chválu. ■

vŠecH svATýcH ŘádU kAZATeLů



159

nebo: 2 kor 6,4–10
Jsme jako zmírající, a hle – žijeme.

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla korinťanům 
Bratři!

ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou 
vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, 
v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; 
čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, duchem 
svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží, zbrojí 
spravedlnosti v útoku i v obraně; za pocty i potupy, při zlé 
i dobré pověsti.

Že prý jsme svůdci, a přece jsme pravdiví; že prý neznámí, 
a zatím jsme dobře známí; jako zmírající, a hle – žijeme; jako 
trestu propadlí, a přece na smrt vydáni nejsme; prý jsme 
smutní, a zatím se stále radujeme; jakoby chudáci, a přece 
mnohé obohacujeme; jako bychom nic neměli, a zatím máme 
všechno. ■

žalm  Žl 24 (23),1–4ab.5–6 Ant. 6

Ant.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
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.
Ant.

7. LisTopAdU
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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.
Ant.
Ten přijme požehnání od Hospodina
a odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  mt 5,3
Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu,  
neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

evangelium mk 10,28–30
Dostanete stokrát víc nyní v tomto čase a v budoucím věku život věčný.

slova svatého evangelia podle marka 
petr řekl Ježíšovi: „my jsme 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!” ■

vŠecH svATýcH ŘádU kAZATeLů
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8. listopadu

vzPomínka všeCh zemřelýCh 
bRatří a SeSteR řádu kazatelů

První Čtení Zj 21,1–5a.6b–7
Nebude už smrt.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 
Já, Jan, jsem viděl nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa 
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 svého 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. on jim setře každou 
slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už 
nebude, protože co dříve bylo, pominulo.”

A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím 
nové! Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadar-
mo. To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bohem a on bude 
mým synem.” ■

8. LisTopAdU
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žalm  Žl 122 (121),1–2.4–9 Ant. srv. 1

Ant.: do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„do domu Hospodinova půjdeme!”
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Ant.
Tam vystupují kmeny,
kmeny Hospodinovy,
jak to zákon přikazuje izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce davidova domu.
Ant.
vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Ant.
kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: „pokoj v tobě!”
kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí. ■
Ant.

vZpomínkA vŠecH ZemŘeLýcH BrATŘí A sesTer
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zPěv Před evangeliem  Flp 3,20
Aleluja. my máme svou vlast v nebi,  
odkud také očekáváme spasitele,  
našeho pána Ježíše krista. Aleluja.

evangelium Jan 17,1.15–21.24–26
A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.

slova svatého evangelia podle Jana 
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „otče, přišla ta hodina. 
oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. neprosím, abys je ze 
světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. nejsou ze světa, 
jako ani já nejsem ze světa. posvěť je v pravdě; tvé slovo je 
pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal 
do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni 
v pravdě.

prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo 
uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, otče, ve mně 
a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi 
mě poslal.

otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi 
mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi 
mě miloval už před založením světa.

spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal 
a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. dal jsem jim 
poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě 
miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.” ■

8. LisTopAdU
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15. listopadu

Sv. albeRta velikého,  
biSkuPa a učitele CíRkve

svátek

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Posloucháš-li rád, budeš moudrým. sir 6,18–21.33–37

Čtení z knihy sirachovcovy 
můj synu, od svého mládí si vyvol kázeň,
a až do stáří budeš nalézat moudrost.
Jak oráč a rozsévač ji vzdělávej
a počítej s jejími znamenitými plody.
snaha o ni tě bude stát trochu námahy,
ale brzo budeš požívat z jejích plodů.
pošetilcům se zdá nesnadná,
nerozumný při ní nevytrvá.
Jako těžký zkušební kámen bude na něm ležet,
nebude váhat ji zahodit.
posloucháš-li rád, naučíš se,
nakloníš-li sluch, budeš moudrý.
Zdržuj se ve společnosti starců,
je-li kdo moudrý, přidruž se k němu.
rád poslouchej rozvážný hovor
a moudré průpovědi ať ti neuniknou.
vidíš-li moudrého, přivstaň si a pospěš k němu,
noha tvá nechť vyšlapává práh jeho dveří.
přemýšlej o příkazech páně
a o jeho zákony se starej vždycky.
on sám posílí tvé srdce
a bude ti dána moudrost, po které toužíš. ■

sv. ALBerTA veLikéHo
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nebo: Jak 3,13–18
Rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.

Čtení z listu svatého apoštola 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 sobeckost, nevynášejte 
se, nefalšujte pravdu.

To není moudrost, jež přichází shora, ale pozemská, živočiš-
ná, ďábelská. kde totiž vládne nevraživost a sobeckost, tam je 
zmatek a kdejaká špatnost. moudrost shora je však především 
čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství 
a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká.

Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož 
plodem je spravedlnost. ■

15. LisTopAdU
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žalm  Žl 119 (118),9–14 Ant. 12b

Ant.: nauč mě, Hospodine, svým příkazům!
Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.
Ant.
celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!
Ant.
ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.
Ant.
veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!
Ant.
svými rty vypočítávám
všechna rozhodnutí tvých úst.
Ant.
raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  srv. sk 16,14b
Aleluja. otevři, pane, naše srdce,  
abychom naslouchali slovům tvého syna. Aleluja.
nebo:
Aleluja. v pravdě veliký je v nebi věrný Albert,  
který uváděl ve skutek to, čemu učil. Aleluja.

sv. ALBerTA veLikéHo
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evangelium mt 25,14–23
Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.

slova svatého evangelia podle matouše 
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk 
se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj 
majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu 
jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich 
využil a vyzískal pět dalších. stejně i ten, který dostal dvě, 
vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal 
v zemi jámu a peníze svého pána ukryl.

po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi 
do účtování. přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl 
s sebou pět dalších a řekl: ‚pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle 
– dalších pět jsem vydělal.‘

pán mu řekl: ‚správně, služebníku dobrý a věrný. málo jsi 
spravoval věrně, mnoho ti svěřím. pojď se radovat se svým 
pánem.‘

přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚pane, dvě 
hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.‘

pán mu řekl: ‚správně služebníku dobrý a věrný. málo jsi 
spravoval věrně, mnoho ti svěřím. pojď se radovat se svým 
pánem.‘” ■

15. LisTopAdU



168

24. listopadu

Sv. ignáCe delgada, biSkuPa,  
vinCenCe liema, kněze,  

dominika an-khama, otCe Rodiny,  
a dRuhů, vietnamSkýCh mučedníků

památka

Texty z Římského lekcionáře, kde je tato památka uvedena pod názvem: 
„sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků“. 

sv. iGnáce deLGAdA A drUHů



Čtení Pro mše	
za různé Potřeby

Pro votivní mše

Pro mše za zemřelé
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za kazatele

1.

První Čtení 1 kor 1,18–25
Uznal Bůh za dobré,  
že ty, kdo věří, zachrání pošetilým kázáním.

Čtení z prvního listu svatého apoštola pavla korinťanům 
Bratři!

Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za 
hloupost. my však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím 
Bůh projevil svou moc.

stojí totiž v písmu: „Způsobím, že k ničemu nebude moud-
rost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.“

A kampak se poděli mudrci? kampak znalci Zákona? 
kam světští myslitelé? neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská 
moudrost?

A protože svět pro samou ‚moudrost‘ nepoznal v projevech 
Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, 
zachrání ‚pošetilým‘ kázáním.

Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, 
ale my kážeme krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané 
to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať 
jsou to židé nebo pohané, je kristus Boží moc a Boží moud-
rost. neboť ‚pošetilá‘ Boží věc je moudřejší než lidé a ‚slabá‘ 
Boží věc je silnější než lidé. ■

ZA kAZATeLe
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žalm  Ž 96 (95),1–3.7–8a.10 Ant. 3

Ant.: vypravujte mezi všemi národy  
o Hospodinovým divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Ant.
rozhlašujte den po dni jeho spásu!
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Ant.
vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Ant.
Hlásejte mezi pohany: „Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.“ ■
Ant.

ZA kAZATeLe
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zPěv Před evangeliem Jan 15,15b
Aleluja. nazval jsem vás přáteli, praví pán,  
protože vám jsem oznámil všechno,  
co jsem slyšel od svého otce. Aleluja.
nebo:  Jan 17,17ba
Aleluja. Tvé slovo, pane, je pravda, posvěť nás pravdou. Aleluja.

evangelium Jan 17,11b–19
Já jsem je poslal do světa: posvěť je pravdou. 

slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „otče svatý, zachovej je 
ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.

dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, 
které jsi mi dal. chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, 
kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. 
nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli 
v sobě plnost mé radosti.

dal jsem jim tvé slovo. svět k nim pojal nenávist, protože 
nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. neprosím, abys 
je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. 

nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. posvěť je 
v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, 
tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni 
byli posvěceni v pravdě.” ■

ZA kAZATeLe
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2.

První Čtení 2 kor 4,1–2.5–7
Kážeme Ježíše Krista, my však jsme vaši služebníci kvůli Ježíši.

Čtení z druhého listu svatého apoštola pavla korinťanům
Bratři!

když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovlád-
nout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. 
nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky 
ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto 
otevřeně, a tak se doporučujeme každému lidskému úsudku 
před Bohem.

vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš kristus 
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. ■

ZA kAZATeLe
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žalm  Ž 25 (24),4–5ab.6–7bc.8–14 Ant. srv.10

Ant.: Hospodine, tvé jednání je jen láska a věrnost.
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Ant.
rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
na své milosrdenství, které trvá věčně.
pamatuj na mě ve svém milosrdenství
pro svou dobrotivost, Hospodine!
Ant.
Hospodin je dobrý a dokonalý,
proto ukazuje hříšníkům cestu.
pokorné vede k správnému jednání,
pokorné učí své cestě.
Ant.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost
pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.
pro své jméno, Hospodine,
odpusť mi hřích, je totiž velký!
Ant.
který muž ctí Hospodina?
Učí ho o cestě, kterou si má zvolit.
Takový se bude těšit z blahobytu,
jeho potomci budou vlastnit zemi. ■
Ant.

ZA kAZATeLe
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zPěv Před evangeliem  mt 28,19a.20b
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví pán,  
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

evangelium mt 28,16–20
Jděte a učte všechny národy.

slova svatého evangelia podle matouše
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim 
Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli 
pochybnosti.

Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 
národy, křtěte je ve jménu otce i syna i ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa!” ■

ZA kAZATeLe
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o Panně maRii,  
oChRánkyni řádu kazatelů

1.

První Čtení ef 1,3–6.16–19
Obdařil nás milostí ve svém milovaném Synu.

Čtení z listu svatého apoštola pavla efesanům
Buď pochválen Bůh a otec našeho pána Ježíše krista, on 
nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože 
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, aby-
chom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše krista. To proto, aby 
se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze 
ni nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.

A proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomí-
nám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho pána Ježíše 
krista, otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl 
odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. on 
ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které 
povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví, 
a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc 
působením jeho všemohoucnosti. Ta se už projevila. ■

o pAnně mArii, ocHránkyni ŘádU kAZATeLů
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kantikum  iz 12,2–6 Ant. 4b

Ant.: děkujte Hospodinu, vzývejte jeho jméno!
Bůh je má spása!
Bez obavy mohu doufat.
Hospodin je má síla a chvála,
stal se mou spásou.
s radostí budete vážit vodu
z pramenů spásy.
Ant.
děkujte Hospodinu, vzývejte jeho jméno!
Hlásejte mezi národy jeho díla,
zvěstujte vznešenost jeho jména!
Ant.
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
ať je to známé po celé zemi!
plesejte a jásejte, obyvatelé siónu,
neboť uprostřed vás je svatý izraele. ■
Ant.

o pAnně mArii, ocHránkyni ŘádU kAZATeLů
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zPěv Před evangeliem
Aleluja. Šťastná jsi, svatá panno maria, hodna jsi veškeré chvály, 
neboť z tebe vzešlo slunce spravedlnosti, kristus, náš Bůh. Aleluja.

evangelium Lk 1,39–47
Splní se to, co ti bylo řečeno od Pána.

slova svatého evangelia podle Lukáše
v těch dnech se maria vydala na cestu a spěchala do jedno-
ho judského města v horách. vešla do Zachariášova domu 
a pozdravila Alžbětu.

Jakmile Alžběta uslyšela mariin pozdrav, dítě se radostně 
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna duchem svatým 
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! Blahoslavená, 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.” ■

o pAnně mArii, ocHránkyni ŘádU kAZATeLů
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2.

První Čtení  ef 3,14–19
Ať vám dá, že ve vás mocně zesílí vnitřní člověk.

Čtení z listu svatého apoštola pavla efesanům
Bratři!

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 přesahující všechno poznání 
a dosáhnout plné míry Božích darů. ■

žalm  Ž 16 (15),1–2.5.7–8.11 Ant. 5a

Ant.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
pravím Hospodinu: „Ty jsi můj pán.”
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Ant.
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.
Ant.

o pAnně mArii, ocHránkyni ŘádU kAZATeLů
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Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast. ■
Ant.

zPěv Před evangeliem  srv. Lk 2,19
Aleluja. Blahoslavená jsi panno maria,  
neboť sis pod křížem pána  
bez smrti zasloužila palmu mučedníků. Aleluja.

evangelium  Jan 19,25–27
Ženo, to je tvůj syn. To je tvá matka.

slova svatého 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 učedník, 
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. ■

mše za zemřelé

Čtení se použijí z Římského lekcionáře z textů za zemřelé. Mohou se však 
použít i čtení, která jsou určena pro řádové vzpomínky na zemřelé 7. února 
(str. 36), 5. září (str. 125) a 8. listopadu (str. 161).

o pAnně mArii, ocHránkyni ŘádU kAZATeLů
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v RadoSti Své

2. února – uvedení Páně do chrámu

Sekvence v radosti své se může zpívat ve výše uvedených dnech buď ve 
mši nebo po ní, nebo při jiné vhodné příležitosti během dne.

1. v radosti své 
věrný sbor nechť šťastně jásá! 
Aleluja!

2. krále králů 
z panenského lože hlásá! 
Jaký to div!

3. Tento anděl rady je 
zrozen z panny marie, 
slunce z hvězdy.

4. slunce nezapadá nám, 
hvězda jako drahokam 
stále září.

5. Jak hvězda jas rozlila, 
tak maria zrodila 
syna světu.

6. Jako hvězda jasem svým 
tak se matka mateřstvím 
neposkvrní.

7. cedr libanonský snad 
k yzopu lze přirovnat, 
má nás chránit.

8. Boží slovo, Bože náš, 
lidské tělo přijímáš 
ze své vůle.

9. izaiáš o tom pěl, 
izrael nezapomněl, 
přesto však neodcházel 
prostý viny.

sekvence
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10. nevěříš-li věštbám svým, 
kéž uvěříš pohanským 
proroctvím sibyliným, 
kde je psáno.

11. národ, jenž vyvolen, 
kéž věří pověstem, 
za co odsouzen 
má být nyní.

12. na písmo pamatuj, 
o synu uvažuj, 
jehož rodička 
porodila.

do nebeSké hieRaRChie

24. května – Přenesení ostatků sv. otce dominika
8. srpna – Sv. otce dominika

Sekvence se také může zpívat buď ve zkrácené nebo redukované formě. 
Zkrácená forma pějme s láskou slova díků začíná 17. strofou. 
V redukované formě se vynechá 5.–6. nebo 13.–16. strofa anebo obě 
skupiny. Vlastní nápěv pro každou jednotlivou část se zachová.

1. do nebeské hierarchie 
vnikla nová harmonie 
nemající tradice.

2. o dominiku z ní víme, 
na zpěv zpěvem odpovíme 
dominika chválíce.

3. Zkáza egypta se stává 
místem, kde Bůh povolává 
muže, jehož vyvolil.

4. košík nouze lodí mu je, 
řekou marnosti v něm pluje, 
aby člověk spasen byl.

sekvence
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5.* prý podobu psíka měl 
tento věků kazatel 
ukázán v snách matce.

6.* v ústech lásky pochodeň 
vede lidstvo stále jen 
k řeholi své, k lásce.

7. Zákonodárce je nový 
podoben eliášovi, 
stíhá zločiny a pře.

8. Jako lišky samsonovy 
a soky Gedeonovy 
kéž rozhání soupeře.

9. Z mrtvých syna přivolává 
živého pak matce dává 
v čas, kdy naživu je sám.

10. křížem dešti ustat velí, 
bratři vždy dost chleba měli, 
byl jim z nebe darován.

11. Šťasten, pro kterého dnes 
volá církev do nebes 
dík za oslavení.

12. Zem osévá slovem svým 
a k zástupům nebeským 
vzat je k odměnění.

13.* Zrno skryto v zemi bývá, 
hvězda zastřená se skrývá, 
přikáže však Boží dech,

14.* aby Josef živ byl zase, 
aby hvězda vzplála v jase 
pro spásu národů všech.

15.* Jeho tělo je i v zemi 
svěží, prosté porušení, 
hrob svou vůní předčí květ.

sekvence
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16.* choří, slepí, chromí, němí 
odcházejí uzdraveni, 
zázraků je bezpočet.

17. pějme s láskou slova díků 
svému otci dominiku 
divotvůrci.

18. prosme ho, ať přimlouvá se, 
kéž jdou za ním kroky naše 
k jeho srdci.

19. Ty pak, otče, hleď i nyní 
z nebe na pozemské syny, 
v každé době slyš náš hlas!

20. Tam u krále nebeského 
nezapomeň stáda svého 
na věky tam pros za nás!

 Aleluja.

sekvence





dodatek
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30. května

Sv. zdiSlavy z lembeRka,  
matky Rodiny, teRCiářky, 
SPoluPatRonky PRovinCie

tam, kde se slaví jako slavnost

První Čtení – jedno ze dvou následujících:
Vycházející slunce,  
to je krása dobré ženy v uspořádaném domě. sir 26,1–4.16–21

Čtení z knihy sirachovcovy
Šťastný muž dobré ženy! počet jeho dnů je dvojnásobný. 

Řádná žena dělá svému muži radost, takže muž prožívá 
svá léta v pokoji. Řádná žena – to je dobrý úděl, který je 
popřán bohabojným. Ať bohatý nebo chudý, má spokojené 
srdce a vždy ukazuje veselou tvář. půvab ženy blaží jejího 
muže, její rozumnost osvěžuje jeho síly. mlčenlivá žena je 
dar od pána, nic nevyváží dobře vychovanou ženu. nad 
všechen půvab je cudná žena, neocenitelná je čistá duše. 
slunce vycházející na výšinách páně – to je krása dobré ženy 
v uspořádaném domě. ■

dodATek – sv. ZdisLAvy Z LemBerkA
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nebo: iz 58,6–11
Lámej svůj chléb hladovému.

Čtení z knihy proroka izaiáše 
Toto praví pán: „rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni uzly 
jha, utiskované propusť na svobodu, zlom každé jařmo! 
Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím 
ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc 
svému bližnímu.

Tehdy vyrazí tvé světlo jak jitřenka, tvá jizva se brzy zacelí. 
před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. 
Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, 
a on ti řekne: ‚Zde jsem!‘

přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, 
nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy 
v temnotě vzejde tvé světlo a soumrak tvůj stane se poledním 
jasem.

Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, 
posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé 
zřídlo, jehož voda nevysychá.” ■
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žalm – jeden ze dvou následujících:
 Ž 128 (127),1–5

Ant.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Ant.
Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.
Ant.
Hle, tak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze siónu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma  

po všechny dny svého života. ■
Ant.
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nebo: Ž 112 (111),1–9 Ant. 4a 

Ant.: spravedlivý září v temnotách jako světlo. 
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Ant.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem, 
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. 
Ant.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, 
stará se o své věci podle práva. 
neboť navěky nezakolísá, 
ve věčné paměti bude spravedlivý. 
Ant.
nemusí se obávat zlé zprávy, 
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. 
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, 
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Ant.
rozděluje, dává chudým, 
jeho štědrost potrvá navždy, 
jeho moc poroste v slávě. ■
Ant.
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druhé Čtení – jedno ze dvou následujících:
Svaté ženy, které skládaly svou naději v Boha. 1 petr 3,1–9

Čtení z prvního listu svatého apoštola petra 
Ženy ať poslouchají svého muže. pak i takoví, kteří nechtějí 
víru přijmout, budou získáni beze slov chováním své ženy, 
když budou pozorovat, že s nimi jednáte s úctou a že žijete 
čistě. 

když se zdobíte, nesmí to být jen navenek: že byste si 
dělaly umělé účesy vlasů, věšely na sebe zlaté šperky a oblé-
kaly si nádherné šaty. spíše se má krášlit srdce ozdobami 
nepomíjejícími: dobrotou a tichostí ducha. Tohle má u Boha 
cenu! Tak se kdysi krášlívaly svaté ženy, které skládaly svou 
naději v Boha a byly svému muži podřízeny: tak sára byla 
Abraháma poslušná a nazývala ho svým pánem. Jste její 
dcery, když jednáte dobře a nenecháte se od toho odstrašit.

podobně vy, muži: žijte se svou ženou s rozvážností, pro-
tože ona je pohlaví slabší. chovejte se k ní s náležitou úctou 
jako ke spoludědičce milosti, to je života věčného, aby vaše 
modlitby nenarážely na překážky.

A konečně: buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o dru-
hého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. neodplácejte 
zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. 
vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem 
požehnání. ■

dodATek – sv. ZdisLAvy Z LemBerkA
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nebo: kol 3,12–17
Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.

Čtení z listu svatého apoštola pavla kolosanům 
Bratři!

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte nave-
nek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 
snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému. pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. 

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník 
dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. 

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. ■
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zPěv Před evangeliem  Jan 8,31b–32
Aleluja. když vytrváte v mém slovu,  
budete opravdu mými učedníky  
a poznáte pravdu, praví pán. Aleluja.
nebo:  Flp 2,15–16
Aleluja. Záříte jako hvězdy ve vesmíru,  
když se pevně držíte slov života. Aleluja.

evangelium – jedno ze tří následujících:
Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. mk 3,31–35

slova svatého evangelia podle marka 
Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát 
venku a dali si ho zavolat. kolem něho sedělo plno lidí. Řekli 
mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!” 

odpověděl jim: „kdo je má matka a moji příbuzní?” 
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: 
„To je má matka a to jsou moji příbuzní! každý, kdo plní vůli 
Boží, to je můj bratr i sestra i matka.” ■

nebo: Lk 8,1–3
Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku.

slova svatého evangelia podle Lukáše 
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal 
a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 
dvanáct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od 
zlých duchů a nemocí: marie, zvaná magdalská, z které vyšlo 
sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce 
chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého 
majetku. ■
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nebo: mt 25,31–46 
Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých. 

slova svatého evangelia podle matouše. 
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 oddělí 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 připra-
vené 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.’ 

potom řekne těm po levici: ‚pryč ode mě, vy zlořečení, do 
věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. 
neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, 
a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve 
vězení, a nenavštívili jste mě.’ 
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Tu mu na to řeknou také oni: ‚pane, kdy jsme tě viděli 
hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného 
nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ 

on jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: cokoli jste neudě-
lali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste 
neudělali.’ 

A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného 
života.” ■

dodATek – sv. ZdisLAvy Z LemBerkA



Přehledy



198

kalendářní Přehled Světců a oSlav
leden
7. sv. rajmunda z peňafortu, kněze nez. památka 10
15. sv. Františka Fernándeze de capillas, kněze,  

petra sanse, biskupa, a druhů, čínských mučedníků památka 16
19. sv. markéty Uherské, panny, mnišky památka 

 pro mnišky: svátek 19
23. Bl. Jindřicha seuse neboli susa, kněze  24
28. sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve svátek 27

Únor
4. sv. kateřiny z ricci, panny, řeholnice památka 32
7. vzpomínka zemřelých otců a matek  

členů Řádu kazatelů  36
12. Bl. reginalda z orleánsu, kněze nez. památka 39
13. Bl. Jordána saského, kněze památka 42
18. Bl. Jana z Fiesole neboli fra Angelica, kněze nez. památka 45

duben
20. sv. Anežky z montepulciana, panny, mnišky památka 

 pro mnišky: svátek 48
28. sv. Ludvíka marie Grignona z monfortu,  

kněze, terciáře nez. památka 51
29. sv. kateřiny sienské,  

panny a učitelky církve, terciářky svátek 55
30. sv. pia v., papeže památka 62

květen
5. sv. vincence Ferrerského, kněze památka 66
10. sv. Antonína pierozziho neboli Florentského, biskupa památka 72
15. panny marie, ochránkyně Řádu kazatelů památka 76
21. Bl. Hyacinta marie cormiera, kněze památka 76
24. přenesení ostatků sv. otce dominika památka 79
30. sv. Zdislavy z Lemberka, matky rodiny,  

terciářky, spolupatronky provincie svátek 83

Červen
4. sv. petra veronského, kněze a mučedníka památka 88
8. Bl. diany Andalo a cecílie, panen, mnišek nez. památka 

 pro mnišky: památka 92
10. Bl. Jana dominiciho, biskupa nez. památka 95
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Červenec
9. sv. Jana kolínského, kněze a druhů, mučedníků památka 98
17. Bl. Česlava z polska, kněze památka 102

Srpen
2. Bl. Jany, matky sv. otce dominika nez. památka 105
8. sv. otce dominika, kněze slavnost 107
17. sv. Hyacinta z polska, kněze památka 112
18. Bl. mannesa neboli mamesa, kněze,  

bratra sv. otce dominika nez. památka 115
23. sv. růženy Floresové neboli z Limy, panny, terciářky památka 118
28. sv. Augustina, biskupa a učitele církve svátek 122

září
5. vzpomínka zemřelých příbuzných a dobrodinců řádu  125
18. sv. Jana maciase, řeholníka památka 129
26. sv. dominika ibaňeze z erquicia,  

Jakuba kyušei Tomonagy, kněží,  
vavřince ruize, otce rodiny,  
a druhů, japonských mučedníků památka 132

říjen
4. sv. otce Františka z Assisi svátek 136
5. Bl. rajmunda delle vigne neboli z kapuy, kněze nez. památka 139
7. panny marie růžencové svátek 141
9. sv. Ludvíka Bertrána, kněze památka 147

listopad
3. sv. martina de porres, řeholníka svátek 150
6. sv. Alfonse navarrety, kněze,  

a druhů, japonských mučedníků památka 154
7. všech svatých Řádu kazatelů svátek 157
8. vzpomínka všech zemřelých  

bratří a sester Řádu kazatelů  161
15. sv. Alberta velikého, biskupa a učitele církve svátek 164
24. sv. ignáce delgada, biskupa, vincence Liema, kněze,  

dominika An-khama, otce rodiny,  
a druhů, vietnamských mučedníků památka 168

kALendáŘní pŘeHLed svěTců
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abecední Přehled Světců a oSlav
Alberta velikého, biskupa a učitele církve 15. listopadu 164
Alfonse navarrety, kněze, a druhů, japonských mučedníků 6. listopadu 154
Anežky z montepulciana, panny, mnišky 20. dubna 48
Antonína pierozziho neboli Florentského, biskupa 10. května 72
Augustina, biskupa a učitele církve 28. srpna 122
Česlava z polska, kněze 17. července 102
diany Andalo a cecílie, panen, mnišek 8. června 92
dominika, kněze 

– slavnost 8. srpna 107 
– přenesení ostatků  24. května 79

dominika ibaňeze z erquicia,  
Jakuba kyušei Tomonagy, kněží, vavřince ruize,  
otce rodiny, a druhů, japonských mučedníků 26. září 132

Františka z Assisi 4. října 136
Františka Fernándeze de capillas, kněze,  

petra sanse, biskupa, a druhů, čínských mučedníků 15. ledna 16
Hyacinta marie cormiera, kněze 21. května 76
Hyacinta z polska, kněze 17. srpna 112
ignáce delgada, biskupa, vincence Liema, kněze,  

dominika An-khama, otce rodiny,  
a druhů, vietnamských mučedníků 24. listopadu 168

Jana dominiciho, biskupa 10. června 95
Jana kolínského, kněze a druhů, mučedníků 9. července 98
Jana maciase, řeholníka 18. září 129
Jana z Fiesole neboli fra Angelica, kněze 18. února 45
Jany, matky sv. otce dominika 2. srpna 105
Jindřicha seuse neboli susa, kněze 23. ledna 24
Jordána saského, kněze 13. února 42
kateřiny sienské, panny a učitelky církve, terciářky 29. dubna 55
kateřiny z ricci, panny, řeholnice 4. února 32
Ludvíka Bertrána, kněze 9. října 147
Ludvíka marie Grignona z monfortu, kněze, terciáře 28. dubna 51
mannesa neboli mamesa, kněze, bratra sv. otce dominika 18. srpna 115
markéty Uherské, panny, mnišky 19. ledna 19
martina de porres, řeholníka 3. listopadu 150
panny marie růžencové 7. října 141
panny marie, ochránkyně Řádu kazatelů 15. května 76
petra veronského, kněze a mučedníka 4. června 88
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pia v., papeže 30. dubna 62
přenesení ostatků sv. otce dominika 24. května 79
rajmunda delle vigne neboli z kapuy, kněze 5. října 139
rajmunda z peňafortu, kněze 7. ledna 10
reginalda z orleánsu, kněze 12. února 39
růženy Floresové neboli z Limy, panny, terciářky 23. srpna 118
Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 28. ledna 27
vincence Ferrerského, kněze 5. května 66
všech svatých Řádu kazatelů 7. listopadu 157
vzpomínka  

– všech zemřelých bratří a sester Řádu kazatelů 8. listopadu 161 
– zemřelých otců a matek členů Řádu kazatelů 7. února 36 
– zemřelých příbuzných a dobrodinců řádu 5. září 125

Zdislavy z Lemberka, matky rodiny, terciářky,  
spolupatronky provincie 30. května 83
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gn 2,1–7 147
1 král 3,11–14 123

17,8–16 129
1 kron 15,3–4.15–16; 16,1–2 142
est 4,17n.17p– 

 17bb.17hh.17kk 20
mdr 3,1–9 16

7,7–10.15–16 27
8,2–13 24
10,9–12 98, 154

Sir 3,19–26 119
6,18–21.33–37 164
26,1–4.16–21 83, 188
37,20–29 72
44,1–15 157
50,1.3–7 136

Iz 6,1–8 113
52,7–10 79, 107
58,6–11 150, 189

ez 33,1.7–11 11
37,1–14 68

Oz 2,14b.15b.19–20 119
zach 2,14–17 141
Sk 1,12–14 142

4,32–35 79
7,55–60 89
20,17–18a.28–32.36 62

řím 8,31b–39 132
8,35.37–39 ��
8,5–11 45
10,9–18 148
12,1–2.9–13 21
14,7–9.10b–12 36

1 kor 1,18–25 51, 170
2,1–10a 63

2 kor 4,1–2.5–7 173
5,14–17 118
5,14–20 10
6,4–10 99, 159
10,17–11,2 49

gal 3,26–28; 4,6–7 151
5,16–17.22–25 12
6,14–18 137

ef 1,3–6.16–19 176
3,14–19 139, 179
3,8–12 28
4,1–7.11–13 42

Flp 4,4–9 39
kol 1,24–29 56

3,1–4 92
3,12–17 19, 85, 

122, 193
1 Sol 2,2b–8 112
1 tim 2,1–8 102
2 tim 1,13–14; 2,1–3 95

2,3–13 88
4,1–8 109

tit 2,11–14; 3,3–7 67
Jak 3,13–18 73, 165
1 Petr 3,1–9 84, 192

4,7b–11 105
2 Petr 1,2–11 115
1 Jan 1,5 – 2,2 57

3,1–2 125
3,14–18 130
5,1–5 76

zj 1,5–8 55
5,11–14 48
14,6–7 66
19,1.5–9a 32, 92
21,1–5a.6b–7 161
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evangelia
mt 5,13–19 15, 31, 110

5,16; 6,19–24;  
 7,17.20–21 47
6,31–34 131
10,17–22 135
10,7–13 114
11,25–30 26, 152
16,24–27 18, 121
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