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pátek po 4. neděli postní

1. čtení: Mdr 2,1a.12–22
Odsuďme ho k hanebné smrti.

Čtení z knihy Moudrosti.

Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto:
„Číhejme na spravedlivého, je nám k ničemu 

a staví se proti našim skutkům, 
vytýká nám přestoupení zákona, 
předhazuje nám provinění proti mravům. 
Chlubí se, že zná Boha, nazývá se dítětem Páně.

Je výčitkou našemu smýšlení, 
i dívat se na něho je k nesnesení. 
Vždyť jeho život se nepodobá jiným, 
jeho chování je přemrštěné! 
Za zpotvořené nás považuje, 
styku s námi se vyhýbá jak nečistotě, 
blahoslaví konec spravedlivých 
a chlubí se, že má za otce Boha.

Podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, 
zkusme, jak to s ním skončí. 
Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme 
a vysvobodí ho z ruky protivníků.

Zkoušejme ho soužením a trápením, 
abychom poznali jeho mírnost 
a přesvědčili se o jeho trpělivosti. 
Odsuďme ho k hanebné smrti, 
zda najde ochranu, jak říká.“

Tak smýšlejí, ale klamou se, 
protože je oslepila jejich zloba, 
neznají Boží tajemství, 
nedoufají v odměnu zbožnosti 
a nevěří v odplatu čistých duší.

Žl 34,17–18.19–20.21+23

Odp.: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce.

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. 
Spravedlivý mívá mnoho soužení, 
Hospodin však ho ze všech vyprostí.

Chrání všechny jeho kosti, 
ani jedna z nich nebude zlomena. 
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, 
nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.

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

z Božích úst.

Evangelium: Jan 7,1–2.10.25–30
Byli by ho rádi zatkli, ale ještě nepřišla jeho hodina.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu 
židé ukládali o život.

Blížily se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní odešli na 
svátky, odebral se tam i on – ne veřejně, ale potajmu.

Někteří lidé z  Jeruzaléma se ptali: „Není to ten, kterého chtějí 
zabít? A hle: mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli před-
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ní muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš? Jenomže o tomhle 
víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.“

Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Ano, znáte mě a víte, 
odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, 
který je pravdivý. Vy ho neznáte. Já ho znám, protože jsem od něho 
a on mě poslal.“

Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože 
ještě nepřišla jeho hodina.


