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3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Iz 8,23b–9,3
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

V  první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a  zemi Neftali, 
v poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Gali-
leu pohanů. 

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo,  
obyvatelům temné země vzchází světlo.  
Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost;  
veselí se před tebou, jako se jásá o žních,  
jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. 

Neboť jho, které ho tížilo,  
hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře  
jsi zlomil jako za midjanských dnů.

Žl 27,1.4.13–14

Odp.: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,  
koho bych se bál? 
Hospodin je záštita mého života, 
před kým bych se třásl?

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: 
abych směl přebývat v Hospodinově domě  
po všechny dny svého života, 
abych požíval Hospodinovy něhy 
a patřil na jeho chrám.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina 
v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný, 
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

2. čtení: 1 Kor 1,10–13.17
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buď-
te všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte 
a stejně smýšlejte. 

Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se 
mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: 
„Já držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já s Petrem!“, „já s Kris-
tem!“ 

Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste 
byli ve jménu Pavlově pokřtěni? 

Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne 
nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivos-
ti.

Zpěv před evangeliem: Mt 4,23
Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval 

mezi lidem každou nemoc. Aleluja.
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Evangelium: Mt 4,12–23
Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Ga-
lileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území 
Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy pro-
roka Izaiáše: 

,Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Ga-
lilea pohanská, lid, který žil v  temnotě, uviděl veliké světlo; světlo 
vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.‘ 

Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo ne-
beské království.“ 

Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimo-
na, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli 
totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ 
Oni hned nechali sítě a následovali ho. 

A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna 
Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spra-
vují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. 

Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v  jejich synagogách, hlásal 
evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou ne-
moc a každou chorobu.


