
kulturaslova.cz

pátek po 7. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 25,13b–21
Mrtvý Ježíš, o kterém Pavel tvrdí, že žije.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa 
a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův případ:

„Je tady ve vazbě ještě z  Felixovy doby jeden vězeň. Když jsem 
byl v Jeruzalémě, velekněží a židovští starší podali na něho žalobu 
a žádali, aby byl odsouzen. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají 
ve zvyku, aby vydali nějakého člověka dříve, než by obžalovaný měl 
svoje žalobce před sebou a než by se mu dostalo příležitosti hájit se 
proti obvinění.

Když sem tedy přišli, hned druhý den jsem bez odkladu zasedl 
k soudu a nařídil toho muže předvést. Žalobci se sice postavili proti 
němu, ale nekladli mu za vinu žádnou ze špatností, které jsem před-
pokládal. Měli proti němu jen nějaké sporné otázky o jejich nábožen-
ství a o nějakém mrtvém Ježíšovi, o kterém však Pavel tvrdil, že žije.

Já jsem byl na rozpacích, co s těmi spornými otázkami. Proto jsem 
se ho zeptal, zdali by nechtěl jít do Jeruzaléma a tam se dát soudit 
v tomto sporu. Ale Pavel podal odvolání, aby byl ponechán ve vazbě, 
dokud by o něm nerozhodl císař. Proto jsem nařídil, aby zůstal ve 
vězení, až ho budu moci poslat k císaři.“

Žl 103,1–2.11–12.19–20ab

Odp.: Hospodin si zřídil na nebi trůn. 
nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina,  
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! 

Veleb, duše má, Hospodina  
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní.

Jak vysoko je nebe nad zemí,  
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. 
Jak vzdálen je východ od západu,  
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

Hospodin si zřídil na nebi trůn  
a všechno řídí jeho vláda. 
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,  
mocní silou, dbalí jeho rozkazů.

Zpěv před evangeliem: Jan 14,26
Aleluja. Duch svatý vás naučí všemu a připomene vám všechno, 

co jsem vám řekl. Aleluja.

Evangelium: Jan 21,15–19
Pas mé beránky. Pas moje ovce.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a posnídali, zeptal se Ježíš 
Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?“

Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“
Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpově-

děl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji!“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!
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Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával 
a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě pře-
pásá a povede, kam nechceš.“

To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech 
ho vyzval: „Následuj mě!“


