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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Iz 22,19–23
Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: 
„Vyženu tě z tvého místa,  

z tvého úřadu tě svrhnu.  
Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova,  
obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem;  
tvou moc mu předám do ruky.  
Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma  
a Judovu domu. 

Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu;  
když otevře, nikdo nezavře,  
když zavře, nikdo neotevře.  
Zarazím ho jako hřeb na pevné místo,  
pro svůj rod zaslouží čestné křeslo.“

Žl 138,1–2a.2bc+3.6+8bc

Odp.: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,  
dílo svých rukou neopouštěj!

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, 
žes vyslyšel slova mých úst. 
Budu ti hrát před anděly, 
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

Slavit budu tvé jméno 
pro tvou dobrotu a tvou věrnost. 
Když jsem volal, vyslyšels mě, 
v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného, 
pyšného však zdaleka pozná. 
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, 
dílo svých rukou neopouštěj!

2. čtení: Řím 11,33–36
Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak nepro-
niknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jed-
nání! Neboť ,kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal 
mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?‘ Vždyť od něho, 
skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.

Zpěv před evangeliem: Mt 16,18
Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a  na té skále zbuduji svou církev 

a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja.

Evangelium: Mt 16,13–20
Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš přišel do kraje u  Césareje Filipovy, zeptal se svých 
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ 

Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jere- 
miáše nebo za jednoho z proroků.“ 

Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ 
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Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, pro-
tože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: 
Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné moc-
nosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co 
svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude 
rozvázáno na nebi.“ 

Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je 
Mesiáš.


