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čtvrtek po Popeleční středě

1. čtení: Dt 30,15–20
Hle, předkládám vám dnes požehnání nebo kletbu (Dt 11,26).

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš pravil lidu:
„Hleď, předkládám ti dnes život a  štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže 

budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes 
přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit 
po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, 
budeš žít a rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na zemi, 
do níž přicházíš, abys ji obsadil.

Když se však tvé srdce obrátí a nebudeš poslouchat, dáš-li se svést, 
aby ses klaněl jiným bohům a ctil je, oznamuji vám dnes, že jistě 
zahynete a nebudete žít dlouho na zemi, kterou se chystáte obsadit, 
až přejdete Jordán.

Nebe a zemi beru si dnes proti vám za svědka: Předkládám ti ži-
vot, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty 
a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho 
hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít a dlouho zůstaneš na zemi, 
o níž přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi, Izákovi 
a Jakubovi.

Žl 1,1–2.3.4+6

Odp.: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,  
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,  
a nezasedá ve shromáždění rouhačů. 
Ale má zalíbení v Hospodinově zákoně  
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,  
ve svůj čas přináší ovoce,  
listí mu nevadne  
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:  
jsou jako pleva rozvátá větrem,  
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,  
ale cesta bezbožných skončí záhubou.

Zpěv před evangeliem: Mt 4,17
Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království.

Evangelium: Lk 9,22–25
Kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho tr-

pět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude 
zabit a třetího dne že bude vzkříšen.

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co 
den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj 
život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání 
si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe 
zahubí nebo si uškodí?“


