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1. čtení: Ez 34,11–16
Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Tak praví Pán, Hospodin:
„Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř sta-

rá o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu 
pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly 
v mlhavém a mračném čase. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze 
zemí a přivedu je do jejich vlasti, budu je pást na izraelských horách, 
v údolích i na zemských lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, bu-
dou přebývat na nejvyšších izraelských horách, odpočinou si tam 
v dobrém ovčinci, na izraelských horách budou požívat žírnou pas-
tvu.

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospo-
din. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, 
posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.“

Žl 23, 2–3a.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: Řím 5,5–11
Bůh dokazuje svou lásku k nám.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám 

byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za 
bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého – možná, 
že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý.

Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, 
když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni 
skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví.

Neboť jestliže jsme s Bohem byli usmířeni smrtí jeho Syna v době, 
kdy jsme s  ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše  – po usmíření  – 
budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit 
Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám 
nyní dostalo usmíření.
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Zpěv před evangeliem: Jan 10,14
Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce 

a moje ovce znají mne. Aleluja.

nebo: Mt 11,29ab
Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a  učte se ode mě, 

neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.

Evangelium: Lk 15,3–7
Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství:
„Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 

devětadevadesát v  pustině a  nepůjde za tou ztracenou, dokud ji 
nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde 
domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ,Radujte se se mnou, 
protože jsem našel svou ztracenou ovci.‘

Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříš-
níkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kte-
ří obrácení nepotřebují.“


