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úterý 15. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Ex 2,1–15a
Dala mu jméno Mojžíš – řekla totiž: „Vytáhla jsem ho z vody.“  
Když dospěl, vyšel ke svým krajanům.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

Jeden muž z kmene Levi si vzal ženu z téhož kmene. Žena počala 
a porodila syna. Když viděla, jak je hezký, skrývala ho po tři měsí-
ce. Poněvadž ho už dál tajit nemohla, obstarala pro něj papyrusový 
košík, vymazala asfaltem a smolou, uložila do něho dítě a položila 
do rákosí na břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby se do-
věděla, co se s ním stane.

Faraónova dcera sestoupila, aby se vykoupala v Nilu, zatímco se 
její služebnice procházely podél Nilu. Když uviděla v rákosí košík, 
poslala svou služku, aby ho vzala. Otevřela ho a uviděla dítě, a hle – 
chlapeček pláče. Bylo jí ho líto a řekla: „To je nějaké hebrejské dítě!“ 
Jeho sestra řekla faraónově dceři: „Mám jít a zavolat ti kojnou z heb-
rejských žen, aby dítě pro tebe kojila?“ Faraónova dcera odpověděla: 
„Jdi!“ Děvče šlo a zavolalo matku dítěte. Faraónova dcera jí řekla: 
„Vezmi toto dítě a koj ho pro mě a já ti za to zaplatím.“ Žena dítě 
vzala a kojila ho. Když chlapec dorostl, přivedla ho k faraónově dce-
ři; ta ho přijala za syna a dala mu jméno Mojžíš. Řekla totiž: „Vytáhla 
jsem ho z vody.“

V té době, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým krajanům; byl svěd-
kem jejich robotování a  viděl, jak Egypťan bil Hebrejce, jednoho 
z jeho krajanů. Obrátil se na všechny strany, a když ho nikdo nevi-
děl, Egypťana zabil a zahrabal do písku.

Druhého dne vyšel, a hle – dva hebrejští muži se spolu rvali. „Proč 
biješ svého druha?“ zeptal se útočníka. Ale ten mu odpověděl: „Kdo-
pak tě ustanovil za našeho náčelníka a soudce? Chceš mě zabít, jako 

jsi zabil Egypťana?“ Mojžíš dostal strach a řekl si: „Přece se ta věc 
rozhlásila!“

Farao se o  této záležitosti doslechl a  usiloval Mojžíše zabít, ale 
Mojžíš před faraónem utekl a zdržoval se v zemi Midjan.

Žl 69,3.14.30–31.33–34

Odp.: Hledejte Pána, ubožáci, a vaše duše bude žít.

Zapadl jsem do hlubokého bahna  
a nemám, oč bych se opřel nohou;  
dostal jsem se do hluboké vody  
a proud mě zaplavuje.

Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě  
v čas milosti, Bože!  
Vyslyš mě ve své veliké lásce,  
věrně mi pomoz!

Já jsem ubohý a plný bolesti,  
ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.  
Písní budu slavit Boží jméno,  
velebit je budu zpěvem chvály.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;  
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!  
Neboť Hospodin slyší chudáky,  
nepohrdá svými vězni.
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cyklus 2

1. čtení: Iz 7,1–9
Jestliže neuvěříte, neobstojíte.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Za dnů Achaza, syna Jotama, který byl synem Uzijáha, judského 
krále, vytáhl Resin, král aramejský, a Pekach, syn Remaljáhův, král 
izraelský, proti Jeruzalému do boje, ale nemohli ho dobýt. Davidův 
dům dostal zprávu: Aramejci táboří v  Efraimsku. Tu se zachvělo 
královo srdce a srdce jeho lidu, jako se chvějí stromy v lese větrem.

Hospodin řekl Izaiášovi: „Jdi naproti Achazovi, ty a tvůj syn Še-
arjašub, na konec vodovodu horního rybníka na cestu u valchářova 
pole a řekneš mu:

Hleď zůstat klidný a neboj se, neklesej na mysli před těmito dvě-
ma kousky čadících oharků, před Resinem, zuřícím hněvem, a Ara-
mejci a před synem Remaljáhovým, poněvadž se proti tobě spikli 
Aramejci s Efraimity a  synem Remaljáhovým a  řekli: ,Potáhneme 
na Judsko, naženeme mu hrůzu, obsadíme ho a uděláme tam králem 
Tabealova syna.‘

Tak praví Pán, Hospodin: Nezdaří se to, nestane se to! Hlavou 
Aramejska je Damašek a hlavou Damašku je Resin (ještě šedesát pět 
let, a  přestane Efraim být národem). Hlavou Efraimska je Samaří 
a hlavou Samaří je Remaljáhův syn. Jestliže neuvěříte, neobstojíte.“

Žl 48,2–3a.3b–4.5–6.7–8

Odp.: Bůh dává věčné trvání svému městu.

Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály  
v městě našeho Boha.  
Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,  
je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,  
je městem velikého krále.  
Bůh se ukázal v jejích pevnostech  
jako jistá ochrana.

Neboť hle, sešli se králové,  
spolu učinili útok.  
Jen však se podívali, užasli,  
ve zděšení prchli.

Hrůza je tam zachvátila,  
křeč jak ženu, která rodí,  
jako když východní vítr  
rozbíjí taršíšské lodi.

Zpěv před evangeliem: srov. Žl 95,8ab
Aleluja. Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův. 

Aleluja.

Evangelium: Mt 11,20–24
Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázra-
ků, že se neobrátila:

„Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru 
a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v ží-
nici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v soudný den 
lehčeji než vám.

A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla 
klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zů-
stala by až do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soud-
ný den lehčeji než tobě.“


