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16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)

1. čtení: Jer 23,1–6
Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím nad nimi pastýře.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, 
které pasu – praví Hospodin.

Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, 
o pastýřích, kteří pasou můj lid: 
Vy jste rozptýlili mé stádo 
a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; 
proto já se postarám o vás 
pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. 
Já shromáždím zbytky svého stáda 
ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, 
a přivedu je nazpět na jejich luhy, 
porostou a rozmnoží se. 
Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, 
nebudou se již bát ani strachovat, 
už se neztratí – praví Hospodin.

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – 
kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, 
krále, který bude panovat moudře 
a konat právo a spravedlnost na zemi. 
Za jeho dnů dojde Juda spásy 
a Izrael bude bydlet v bezpečí. 
To je jméno, kterým ho budu nazývat: 
„Hospodin je naše spravedlnost.“

Žl 23,1–3a.3b–4.5.6
Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, 
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. 
Občerstvuje mou duši.

Vede mě po správných cestách 
pro svoje jméno. 
I kdybych šel temnotou rokle, 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 
Tvůj kyj a tvá hůl, 
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl 
před zraky mých nepřátel, 
hlavu mi mažeš olejem, 
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí 
po všechny dny mého života, 
přebývat smím v Hospodinově domě 
na dlouhé, předlouhé časy.

2. čtení: Ef 2,13–18
Jen on je náš pokoj: obě dvě části – (židy i pohany) – spojil vjedno.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři! 
Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli 

vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: 
obě dvě části – (židy i pohany) – spojil vjedno a zboural přehradu, 
která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která 
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záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své 
osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal po-
koj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám 
na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval 
pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze 
něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.

Evangelium: Mk 6,30–34
Byli jako ovce bez pastýře.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co 
dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a tro-
chu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že 
neměli čas ani se najíst.

Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je 
viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky 
sběhli a byli tam před nimi.

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, pro-
tože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.


