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1. čtení: Iz 55,10–11
Mé slovo vykoná vše, co jsem chtěl.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin:
„Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, 

ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit,  
ona pak obdařuje semenem rozsévače  
a chlebem toho, kdo jí, 
tak se stane s mým slovem, které vyšlo z mých úst: 
nevrátí se ke mně bez účinku,  
ale vše, co jsem chtěl, vykoná  
a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“

Žl 34,4–5.6–7.16–17.18–19

Odp.: Hospodin vysvobodil spravedlivé z každé jejich tísně.

Velebte se mnou Hospodina, 
oslavujme spolu jeho jméno! 
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, 
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, 
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. 
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, 
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, 
k jejich volání se kloní jeho sluch. 
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, 
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, 
vysvobodil je z každé jejich tísně. 
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, 
na duchu zlomené zachraňuje.

Zpěv před evangeliem: Mt 4,4b
Nejen z  chleba žije člověk, ale z  každého slova, které vychází 

z Božích úst.

Evangelium: Mt 6,7–15
Vy se modlete takto.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si to-

tiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako 
oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Vy se tedy modlete takto: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, 
ale zbav nás od Zlého.

Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš 
nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neod-
pustí vaše poklesky.“


