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pondělí po 1. neděli postní

1. čtení: Lv 19,1–2.11–18
Suď svého bližního spravedlivě!

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.

Hospodin řekl Mojžíšovi:
„Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim:
,Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Nekraď-

te, nelžete, nepodvádějte jeden druhého! Nepřísahejte podvodně na 
mé jméno, znesvětili byste jméno svého Boha! Já jsem Hospodin!

Neutiskuj svého bližního a neolupuj ho! Ať u tebe nezůstane do 
rána mzda tvého nádeníka! Nezlořeč hluchému a před slepce nedá-
vej překážku, ale boj se svého Boha. Já jsem Hospodin!

Nedopouštěj se křivdy na soudu, nenadržuj chudákovi a nestraň 
velmožovi! Suď svého bližního spravedlivě! Své krajany neobcházej 
s pomluvou, neusiluj o život svého bližního. Já jsem Hospodin!

K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, 
aby ses kvůli němu neobtížil hříchem! Nemsti se, nechovej pro-
ti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem 
Hospodin!‘“

Žl 19,8.9.10.15

Odp.: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, 
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, 
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, 
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Nechť se ti líbí slova mých úst i smýšlení mého srdce, 
Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!

Zpěv před evangeliem: 2 Kor 6,2b
Hle, teď je doba příhodná, hle, teď je den spásy.

Evangelium: Mt 25,31–46
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,  
pro mne jste udělali.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí 

se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny náro-
dy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 
Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

Tu řekne král těm po své pravici: ,Pojďte, požehnaní mého Otce, 
přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založe-
ní světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, 
a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, 
a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste ke mně.‘

Spravedliví mu na to řeknou: ,Pane, kdy jsme tě viděli hladového, 
a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli 
na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme 
tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘

Král jim odpoví: ,Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jed-
noho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘

Potom řekne i těm po levici: ,Pryč ode mne, vy zlořečení, do věč-
ného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem 
měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi na-
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pít, byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli 
jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘

Tu mu na to řeknou také oni: ,Pane, kdy jsme tě viděli hladového 
nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, 
a neposloužili jsme ti?‘

On jim odpoví: ,Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jed-
noho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘

A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného živo-
ta.“


