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sobota po Popeleční středě

1. čtení: Iz 58,9b–14
Nasytíš-li hladového, vzejde v temnotě tvé světlo.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Pán:
„Přestaneš-li utlačovat,  

ukazovat prstem, křivě mluvit,  
nasytíš-li svým chlebem hladového,  
ukojíš-li lačného,  
tehdy v temnotě vzejde tvé světlo,  
tvůj soumrak stane se poledním jasem. 
Hospodin tě stále povede,  
v nedostatku ukojí tvou touhu,  
posílí tvé údy. 
Budeš jako zavlažovaná zahrada,  
jako živé zřídlo,  
jehož voda nevysychá.

Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví,  
obnovíš základy zdiva zašlých pokolení. 
Budou tě nazývat: Ten, který zazdívá trhliny,  
ten, který obnovuje trosky k přebývání.

Zastavíš-li svou nohu v sobotu,  
nebudeš-li vyřizovat své záležitosti v den mně zasvěcený,  
nazveš-li sobotu svou rozkoší  
a Hospodinův svátek úctyhodným,  
oslavíš-li ho tím, že nebudeš cestovat,  
že nebudeš vyřizovat své záležitosti a zbytečně tlachat,  
tu bude tvá radost v Hospodinu. 
Povznesu tě na výšiny země  
a nasytím tě dědictvím Jakuba, tvého otce.

Ano, Hospodinova ústa to řekla.“

Žl 86,1–2.3–4.5–6

Odp.: Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě.

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,  
vždyť jsem ubohý a chudý. 
Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán,  
pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,  
neboť stále k tobě volám. 
Obvesel život svého služebníka,  
neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,  
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. 
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,  
všimni si hlasu mé snažné prosby.

Zpěv před evangeliem: srov. Ez 33,11
Nechci, aby bezbožný zemřel, praví Pán, ale aby se obrátil a žil.

Evangelium: Lk 5,27–32
Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celni-
ci, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ Lévi nechal všeho, vstal a šel za ním.

Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo 
u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé 
Zákona reptali a řekli jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s celníky 
a hříšníky?“

Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní! Ne-
přišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“


