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středa po 3. neděli postní

1. čtení: Dt 4,1.5–9
Zachovávejte nařízení a plňte je!

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš řekl lidu toto:
„Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, které vás učím 

zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát Hos-
podin, Bůh vašich otců.

Hleď, naučil jsem vás nařízením a ustanovením, jak mně to na-
řídil Hospodin, můj Bůh, abyste podle nich jednali v zemi, do níž 
chcete vejít a obsadit ji. Zachovávejte je a plňte, neboť tak budete 
v očích národů moudří a rozumní: uslyší o všech těchto nařízeních 
a řeknou: Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ!

Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, 
jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme. A kde je tak velký 
národ, který by měl spravedlivá nařízení a ustanovení, jako je celé 
toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji!

Jen si dej pozor a buď na sebe velmi dbalý, abys nezapomněl po 
všechny dny tvého života na události, které viděly tvé oči. Ať nevy-
mizí z tvé mysli a nauč jim své syny a syny svých synů!“

Žl 147,12–13.15–16.19–20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, 
chval svého Boha, Sióne, 
že zpevnil závory tvých bran, 
požehnal tvým synům v tobě.

Sesílá svůj rozkaz na zemi, 
rychle běží jeho slovo. 
Dává sníh jako vlnu, 
jíní sype jako popel.

Oznámil své slovo Jakubovi, 
své zákony a přikázání Izraeli. 
Tak nejednal se žádným národem: 
nesdělil jim svá přikázání.

Zpěv před evangeliem: Jan 6,63b.68b
Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života.

Evangelium: Mt 5,17–19
Kdo se bude přikázáními řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel 

jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Záko-
na, dokud se to všecko nestane.

Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třebas i to 
nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo 
se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.“


