středa 15. týdne v mezidobí

Žl 103,1–2.3–4 6–7

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
cyklus 1
1. čtení: Ex 3,1–6.9–12
Hospodin se zjevil v plameni ohně, který šlehal ze středu keře.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když
jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu
zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře.
Díval se, a hle – keř hořel plamenem, ale neshořel.
Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když Hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh řekl:
„Nepřibližuj se sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na
kterém stojíš, je půda svatá.“
A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův,
Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál
pohlédnout na Boha. Ten mu řekl: „Křik synů Izraele pronikl ke
mně, viděl jsem útlak, kterým je Egypťané utiskují. Jdi tedy, já tě
posílám k faraónovi, abys můj lid, syny Izraele, vyvedl z Egypta.“
Mojžíš pravil Bohu: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl
syny Izraele z Egypta?“ Bůh Mojžíšovi odpověděl: „Já budu s tebou
a to ti bude znamením, že tě posílám: Až vyvedeš lid z Egypta, budete se klanět Bohu na této hoře.“

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky.
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cyklus 2
1. čtení: Iz 10,5–7.13–16
Smí se chlubit sekera před tím, kdo jí seká?

Proto pošle Pán, Hospodin zástupů,
na jeho vykrmené vojáky úbytě,
oheň vzplane požárem pod jeho slávou.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin:
„Běda Assurovi, metle mé zlosti
a holi, která je v mé ruce, je to můj hněv!
Na bezbožný národ ho posílám,
proti národu, na který se hněvám, poroučím mu jít,
aby naloupil lup, aby ukořistil kořist
a zdeptal ho jako bláto na ulici.
Assur však tak nesoudí,
jeho srdce tak nesmýšlí,
ale zkázu má ve své mysli,
mnoho národů chce zničit.“
Asyrský král totiž řekl:
„Dokázal jsem to svou silnou rukou,
svou moudrostí, neboť jsem chytrý;
zrušil jsem hranice národů,
jejich poklady uloupil
a jako všemocný jsem svrhl ty,
kdo sídlili na výšinách.
Jak hnízdo našla má ruka poklady národů;
jako se sbírají opuštěná vejce,
tak jsem zabral celou zemi
a nikdo nemohl hnout křídlem,
ani otevřít ústa a pípnout.“
Smí se chlubit sekera před tím, kdo jí seká?
Smí se honosit pila před tím, kdo ji tahá?
Jako by hůl mohla mávat tím, kdo ji zdvihá,
jako by prut mohl zdvihnout toho, kdo není dřevem!

Žl 94,5–6.7–8.9–10.14–15

Odp.: Hospodin nezavrhne svůj národ.
Hospodine, šlapou po tvém lidu
a tvé dědictví trýzní.
Vdovy a přistěhovalce vraždí,
sirotky zabíjejí.
Říkají: „Hospodin nevidí,
nevšímá si toho Bůh Jakubův.“
Dejte pozor, pošetilci v lidu,
nerozumní, kdy dostanete rozum?
Že by neslyšel, kdo vsadil ucho?
Že by neviděl, kdo utvořil oko?
Že by nepotrestal, kdo vychovává národy,
kdo učí lid moudrosti?
Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ
a své dědictví neopustí.
Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,
následovat ji budou všichni upřímného srdce.

Zpěv před evangeliem: srov. Mt 11,25

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

kulturaslova.cz

Evangelium: Mt 11,25–27
Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se 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.“
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