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cyklus 1

1. čtení: Sd 2,11–19
Hospodin jim povolával soudce, ale ani ty neposlouchali.

Čtení z knihy Soudců.

Synové Izraele konali to, co se Hospodinu nelíbilo: sloužili Bálům. 
Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z  egyptské 
země, a chodili za jinými bohy, za bohy sousedních národů, klaně-
li se jim, a tak popouzeli Hospodina k hněvu. Opustili Hospodina 
a sloužili Bálovi a Astartám.

Proto vzplanul Hospodinův hněv proti Izraeli, vydal je do moci 
lupičů a ti je plenili, vydal je napospas okolním nepřátelům, takže 
jim už nemohli odolat. Do všeho, co podnikali, zasahovala Hospo-
dinova ruka k jejich neštěstí, jak to Hospodin řekl a přísahal. Uvedl 
je do svrchované tísně.

Tu jim Hospodin povolával soudce a ti je vysvobozovali z moci 
jejich plenitelů. Ale ani své soudce neposlechli, byli Hospodinu ne-
věrní, klaněli se cizím bohům, sešli rychle z cesty, kterou chodívali 
jejich otcové, když poslouchali Hospodinovy příkazy. Oni tak ne-
jednali.

Jestliže jim Hospodin povolal soudce, pomáhal mu a vysvobozo-
val je z moci nepřátel, dokud ten soudce žil, neboť Hospodin měl 
soucit, když sténali pod svými utlačovateli a  tyrany. Jakmile však 
soudce zemřel, obrátili, jednali hůř než jejich otcové. Chodili za ji-
nými bohy, sloužili a  klaněli se jim, neustoupili od svých zločinů 
a od svého zatvrzelého jednání.

Žl 106,34–35.36–37.39–40.43ab+44

Odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

Otcové naši nevyhubili národy,  
jak jim Hospodin rozkázal,  
ale smísili se s pohany  
a naučili se jejich skutkům.

Uctívali jejich modly,  
a ty se jim staly léčkou. 
Obětovali své syny  
i své dcery zlým duchům.

Znečistili se svými skutky  
a zpronevěřili se svými zločiny. 
Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu  
a zošklivil si své dědictví.

Mnohokrát je vysvobodil,  
oni ho však roztrpčovali svými pletichami. 
Ale shlédl na jejich soužení,  
když slyšel jejich prosbu.
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cyklus 2

1. čtení: Ez 24,15–24
Ezechiel vám bude znamením: budete dělat všechno, co dělal on.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, náhlou ranou ti odejmu po-
těšení tvých očí; nesmíš však naříkat ani plakat, nesmíš prolévat slzy. 
Jen tiše vzdychej, neoddávej se smutku, oviň si hlavu turbanem, na 
nohou nos sandály, nezahaluj svůj vous, nejez chléb nářku!“

Ráno jsem mluvil k lidu, večer pak mi zemřela žena a druhý den 
ráno jsem udělal, jak mi bylo rozkázáno.

Tu mi řekli lidé: „Nechtěl bys nám oznámit, co tyto věci znamena-
jí? Děláš je pro nás?“

Řekl jsem jim: „Hospodin mě oslovil: ,Mluv k  Izraelovu domu: 
Tak praví Pán, Hospodin: Dám znesvětit svoji svatyni, pýchu vaší 
moci, potěšení vašich očí, touhu vašich duší. Mečem padnou vaši 
synové i vaše dcery, které jste zanechali. A budete dělat, co jsem dě-
lal já: nezahalíte svůj vous, nebudete jíst chléb nářku. Budete mít 
turbany na hlavě, obuv na nohou; nebudete naříkat a plakat. Za své 
hříchy budete chřadnout, jeden nad druhým sténat. Ezechiel vám 
bude znamením: budete dělat všechno, co dělal on. Až se to stane, 
poznáte, že já jsem Pán, Hospodin!‘“

Dt 32,18–19.20.21

Odp.: Opustil jsi Boha, který tě zplodil.

Na Skálu, která tě zrodila, jsi zapomněl,  
opustil jsi Boha, který tě zplodil. 
Hospodin to viděl a zavrhl je,  
rozhněval se na své syny a dcery.

Pravil: Skryji před nimi svou tvář,  
uvidím, co se s nimi stane,  
neboť je to zvrácené pokolení,  
synové, jimž nelze věřit.

Popudili mě k žárlivosti kvůli tomu, kdo není Bůh,  
rozhněvali mě svými modlami. 
Nuže, já je popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ,  
kvůli pošetilému lidu je rozhněvám.

Zpěv před evangeliem: Mt 5,3
Aleluja. Blahoslavení chudí v  duchu, neboť jejich je nebeské 

království. Aleluja.

Evangelium: Mt 19,16–22
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, a budeš mít poklad v nebi.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Nějaký člověk přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Mistře, co dobrého 
mám udělat, abych dosáhl věčného života?“

On mu řekl: „Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. 
Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“

Zeptal se ho: „Která?“
Ježíš odpověděl: „,Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš 

křivé svědectví, cti otce i  matku a  miluj svého bližního jako sám 
sebe.‘“

Jinoch mu řekl: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“
Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek 

a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“
Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký 

majetek.


