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čtvrtek 20. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Sd 11,29–39a
Kdo mi vyjde naproti z domu, toho budu obětovat Hospodinu jako celopal.

Čtení z knihy Soudců.

Hospodinův duch spočinul na Jiftáchovi. Prošel Gileadem a Ma-
nassem, přišel do Mispy v Gileadu a z Mispy v Gileadu táhl proti 
Ammonitům. Jiftách se zavázal Hospodinu slibem: „Dáš-li mi Am-
monity do moci, pak ten, kdo mi vyjde naproti z dveří mého domu, 
až se budu bez pohromy vracet od Ammonitů, bude patřit Hospo-
dinu a budu ho obětovat jako celopal.“

Jiftách vytáhl do boje proti Ammonitům a Hospodin mu je dal do 
moci. Připravil jim velmi těžkou porážku od Aroeru až k Minnitu 
a Abel Keramim, dobyl dvacet měst. Ammonité byli před Izraelity 
pokořeni.

Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle – jeho dcera 
mu vyšla naproti s bubínky a s tancem. Měl jenom tu jedinou, kro-
mě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl svůj šat a zvolal: 
„Běda, má dcero! Srazilas mě do prachu, uvalila jsi na mě neštěstí! 
Vlastními ústy jsem se zavázal Hospodinu a nemohu to odvolat.“

Ona mu odpověděla: „Otče! Když ses vlastními ústy zavázal Hos-
podinu, učiň mi podle toho, co vyřkla tvá ústa, za to, že ti Hospodin 
popřál, aby ses pomstil nad svými nepřáteli, nad Ammonity.“

Požádala pak svého otce: „Popřej mi toto: Nech mě dva měsíce. 
Půjdu na hory oplakávat se svými družkami své mládí.“

On jí řekl: „Jdi!“ Propustil ji na dva měsíce.
A ona se svými družkami odešla, aby na horách oplakávala své 

mládí. Po dvou měsících se vrátila k otci a on na ní splnil slib, který 
učinil.

Žl 40,5.7–8a.8b–9.10

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

Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina,  
kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.

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

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

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,  
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
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cyklus 2

1. čtení: Ez 36,23–28
Dám vám nové srdce a vložím do vás svého ducha.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Tak praví Hospodin:
„Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy. Vy jste ho 

mezi nimi znesvětili! Tu poznají národy, že já jsem Hospodin – praví 
Pán, Hospodin – až na vás před jejich očima dokážu, že jsem svatý.

Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás 
do vaší vlasti. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech 
svých nečistot, očistím vás ode všech vašich model. Dám vám nové 
srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce ka-
menné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způ-
sobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání 
a plnit je.

Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým 
lidem a já budu vaším Bohem.“

Žl 51,12–13.14–15.18–19

Odp.: Pokropím vás očistnou vodou  
a budete čistí od všech svých nečistot.

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 
Neodvrhuj mě od své tváře  
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany  
a posilni mou velkodušnost. 
Bezbožné budu učit tvým cestám  
a hříšníci se budou obracet k tobě.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,  
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. 
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,  
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

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

Aleluja.

Evangelium: Mt 22,1–14
Pozvěte na svatbu, koho najdete.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš znovu mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:
„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému sy-

novi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti ne-
chtěli přijít. 

Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ,Řekněte pozvaným: 
Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, 
všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, 
jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho 
služebníky, ztýrali je a zabili.

Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich měs-
to vypálil.

Potom řekl svým služebníkům: ,Svatební hostina je sice připrave-
na, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na 
svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všech-
ny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí.

Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který 
neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ,Příteli, jak jsi sem přišel bez 
svatebních šatů?‘ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: 
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,Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč 
a skřípění zubů.‘

Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených!“


