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čtvrtek po 3. neděli postní

1. čtení: Jer 7,23–28
To je národ, který neposlechl hlas Hospodina, svého Boha.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Toto praví Hospodin:
„Přikázal jsem svému lidu: Poslouchejte můj hlas, a budu vaším 

Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, které vám 
přikážu, aby vám bylo dobře.

Neuposlechli, nepopřáli mi svého sluchu, ale jednali podle zatvr-
zelosti svého zvrhlého srdce, a místo aby šli vpřed, obrátili se vzad, 
ode dne kdy jejich otcové vyšli z egyptské země až dodnes.

Den co den jsem jim ustavičně a usilovně posílal všechny své slu-
žebníky proroky, ale neposlechli mě, nepopřáli mi svého sluchu, zatvr-
dili svou šíji a jednali hůř než jejich otcové. Budeš k nim mluvit všecka 
tato slova, a neposlechnou tě; budeš na ně volat, a neodpovědí ti.

Tak jim řekneš: To je národ, který neposlechl hlas Hospodina, své-
ho Boha, a nepřijal kázeň! Věrnost vymizela, vyhynula z jejich úst.“

Žl 95,1–2.6–7.8–9

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce.“

Pojďme, jásejme Hospodinu, 
oslavujme Skálu své spásy, 
předstupme před něho s chvalozpěvy 
a písněmi mu zajásejme!

Pojďme, padněme, klaňme se, 
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! 
Neboť on je náš Bůh 
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, 
jako tehdy v Masse na poušti, 
kde mě dráždili vaši otcové, 
zkoušeli mě, ač viděli moje činy.“

Zpěv před evangeliem: srov. Jl 2,12–13
Nyní se obraťte ke mně celým svým srdcem, praví Pán, neboť jsem 

dobrotivý a milosrdný.

Evangelium: Lk 11,14–23
Kdo není se mnou, je proti mně.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, 
němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé 
duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli 
a žádali od něho znamení z nebe.

On však znal jejich myšlenky, a  proto jim řekl: „Každé králov-
ství proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy 
i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že 
vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé du-
chy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto 
oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem 
Božím, pak už k vám přišlo Boží království.

Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. 
Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho 
zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá.

Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, 
rozptyluje!“


