
kulturaslova.cz

pátek po Popeleční středě

1. čtení: Iz 58,1–9a
Či není půst, jaký si přeji, spíš toto?

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto řekl Pán, Bůh:
„Volej plným hrdlem, nepřestávej,  

jak polnice povznes svůj hlas! 
Vyčti mému lidu jeho nepravost, 
Jakubovu domu jeho hříchy! 
Neboť den co den mě hledají  
a usilují poznat mé cesty  
jako lid, který jedná spravedlivě  
a neopouští zákon svého Boha. 
Žádají ode mě spravedlivé soudy  
a touží po blízkosti Boha.

,Proč se postíme, když to nevidíš,  
proč se trápíme, když na to nedbáš?‘ 
Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti  
a trýzníte všechny své dělníky! 
Hle, k sváru a hádce se postíte,  
abyste bili zločinnou pěstí. 
Přestaňte se takhle postit,  
a váš hlas bude slyšet až do výšin.

Je tohle půst, jaký se mně líbí,  
den, v němž se člověk umrtvuje? 
Sklonit hlavu jako rákos,  
ustlat si na žínici a prachu? 
Tohle nazveš postem,  
dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto:  
rozvázat nespravedlivá pouta,  

uvolnit uzly jha, 
utiskované propustit na svobodu,  
zlomit každé jařmo? 
Lámat svůj chléb hladovému,  
popřát pohostinství bloudícím ubožákům;  
když vidíš nahého, obléci ho,  
neodmítat pomoc svému bližnímu?

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora,  
tvá jizva se brzy zacelí. 
Před tebou půjde tvá spravedlnost  
a za tebou Boží sláva. 
Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví,  
křičet o pomoc, a on řekne: ,Zde jsem!‘“

Žl 51,3–4.5–6a.18–19

Odp.: Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,  
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. 
Smyj ze mě úplně mou vinu  
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,  
můj hřích je stále přede mnou. 
Jen proti tobě jsem se prohřešil,  
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

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



kulturaslova.cz

Zpěv před evangeliem: srov. Am 5,14
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, a Pán bude s vámi.

Evangelium: Mt 9,14–15
Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové 
postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“

Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je 
ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom 
se budou postit.“


