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pondělí po 4. neděli postní

1. čtení: Iz 65,17–21
Neuslyší se v něm hlas pláče nebo křiku.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin:
„Hle, utvořím nová nebesa a novou zemi, 

nebude se vzpomínat na to, co minulo, 
nikomu to nevstoupí na mysl.

Plesat a jásat budou navěky 
nad tím, co stvořím: 
neboť – hle – v jásot přetvořím Jeruzalém 
a lid jeho v radost! 
Plesat budu nad Jeruzalémem, 
radovat se budu ze svého lidu. 
Neuslyší se v něm hlas pláče nebo křiku.

Nebude v něm dítě, které by žilo jen několik dní, 
ani stařec, který nenaplní svá léta; 
teprve ve stáří sta let jinoch zemře, 
za prokletého bude považován, kdo se nedožije sta let.  
Vystavějí si domy a budou v nich bydlet, 
vysadí vinice a budou jíst jejich plody.“

Žl 30,2+4.5–6.11–12a+13b

Odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, 
nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. 
Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, 
zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.

Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, 
a vzdávejte díky jeho svatému jménu! 
Vždyť jeho hněv trvá chvíli, 
ale jeho laskavost po celý život, 
zvečera se uhostí pláč, 
zjitra však jásot.

Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, 
pomoz mi, Hospodine! 
Můj nářek jsi obrátil v tanec, 
Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!

Zpěv před evangeliem: srov. Am 5,14
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, a Pán bude s vámi.

Evangelium: Jan 4,43–54
Jen jdi, tvůj syn je živ.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že pro-
rok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Ga-
lileje, Galilejané ho vlídně přijali, protože viděli všechno, co vykonal 
v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky.

Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl 
tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. 
Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, 
aby šel a uzdravil mu syna – už totiž skoro umíral.

Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvě-
říte.“

Královský úředník mu odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě 
umře!“
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Ježíš mu řekl: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slo-
vu, které mu Ježíš řekl, a šel.

Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: 
„Tvůj syn je živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být 
lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala 
horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš 
řekl: ,Tvůj syn je živ.‘ A uvěřil on i všichni v jeho domě.

To bylo druhé znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska 
do Galileje.


