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pátek 18. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Dt 4,32–40
Miloval tvé otce, po nich si vyvolil jejich potomstvo.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš řekl lidu:
„Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh 

stvořil člověka na zemi: ptej se od jednoho konce nebes k druhé-
mu, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného 
slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi 
slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si 
národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitva-
mi, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, 
jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky 
v Egyptě? Bylo ti dopřáno vidět, abys poznal, že Hospodin je pravý 
Bůh; není jiného než on sám.

Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě poučil; na zemi ti ukázal svůj 
veliký oheň a slyšel jsi z ohně jeho slova. Poněvadž miloval tvé otce, 
po nich si vyvolil jejich potomstvo a vyvedl tě sám svou velikou si-
lou z Egypta, abys vyhnal před sebou národy, které byly větší a moc-
nější než ty, aby tě přivedl do jejich země a dal ti ji do majetku, jak 
je tomu dnes.

Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi 
jako dole na zemi, není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho 
příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po 
tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává 
navždy!“

Žl 77,12–13.14–15.16+21

Odp.: Vzpomínám na Hospodinovy činy.

Vzpomínám na Hospodinovy činy,  
ano, vzpomínám na dávné tvé divy. 
Rozvažuji všechna tvá díla,  
přemítám o všech tvých skutcích.

Bože, svaté je tvé chování: 
který bůh je tak veliký jako Bůh náš? 
Ty jsi Bůh, který činí divy,  
národům jsi dal poznat svou moc.

Svým ramenem jsi vykoupil svůj národ,  
Jakubovy a Josefovy syny. 
Jak stádo jsi vedl svůj národ,  
Mojžíšovou a Árónovou rukou.
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cyklus 2

1. čtení: Nah 2,1.3; 3.1–3.6–7
Běda krvelačnému městu!

Čtení z knihy proroka Nahuma.

Hle, po horách přichází posel radosti,  
který zvěstuje pokoj! 
Slav, Judo, svoje slavnosti  
a splň svoje sliby. 
Zhoubce už nebude tebou procházet,  
docela je zničen.

Neboť Hospodin obnoví důstojnost Jakuba  
jako důstojnost Izraele,  
protože pustošitelé je zpustošili,  
a zničili jejich odnože.

Běda krvelačnému městu,  
celé je ve lži, plné je násilí,  
nepřestává loupit! 
Biče práskají, kola rachotí,  
pádí koně a drkotají vozy,  
jezdci na vzpínajících se ořích,  
kmitají se meče a blýskají se kopí,  
množství zabitých, hromady mrtvol –  
není jim konce,  
klopýtá se přes mrtvá těla!

Poházím tě výkaly, pohaním  
a postavím na pranýř. 
Každý, kdo tě spatří,  
prchne od tebe a řekne:  
„Veta po Ninive! 
Kdo by se nad ním slitoval? 
Kde najdu ty, kdo by ho potěšili?“

Dt 32,35cd–36ab.39abcd.41

Odp.: Já usmrcuji a já oživuji.

Blízký je den jejich zkázy,  
rychle přijde osud jim stanovený,  
neboť Hospodin se ujme práva svého lidu,  
smiluje se nad svými služebníky.

Podívejte se, že já, já to jsem,  
není mimo mne boha,  
já usmrcuji a já oživuji,  
když udeřím, tak i uzdravuji!

Jestliže naostřím svůj blýskavý meč,  
připraví-li se k právu má ruka,  
pomstím se svým nepřátelům,  
odplatím těm, kdo mě nenávidí.

Zpěv před evangeliem: Mt 5,10
Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 

neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

Evangelium: Mt 16,24–28
Jakou dá člověk náhradu za svou duši?

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?
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Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a  tehdy 
odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří 
z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak 
přichází se svým královstvím.“


