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pondělí po 3. neděli adventní

Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm,  
vynechávají se tato a následující čtení z třetího adventního týdne.  

Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní čtení.

1. čtení: Nm 24,2–7.15–17a
Vyjde hvězda z Jakuba.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.

Když Bileam zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů. 
Sestoupil na něj duch Boží a on pronesl svůj výrok:

„Mluví Bileam, syn Beorův,  
mluví muž s pronikavým zrakem,  
mluví ten, kdo poslouchá slova Boží. 
Vidí, co mu dává Všemohoucí zřít,  
klesá s odhaleným zrakem.

Jak krásné jsou tvé stany, Jakube,  
tvé příbytky, Izraeli! 
Rozprostírají se do dáli jak údolí,  
jako zahrady podél řeky,  
jak aloe, které zasadil Hospodin,  
jako cedry podél vody. 
Voda hojně vytéká z jeho věder,  
jeho osení má bohatou vláhu. 
Jeho král bude vyšší než Agag,  
povzneseno bude jeho království.“

Dále pronesl:
„Mluví Bileam, syn Beorův,  

mluví muž s pronikavým zrakem,  
mluví ten, kdo poslouchá slova Boží,  
kdo zná vědění Nejvyššího,  
vidí, co mu dává Všemohoucí zřít,  
klesá s odhaleným zrakem.

Vidím jej, ale nikoli nyní,  
zřím jej, ale nikoli zblízka. 
Vyjde hvězda z Jakuba,  
povstane žezlo z Izraele.“

Žl 25,4–5ab.6+7bc.8–9

Odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine,  
a pouč mě o svých stezkách. 
Veď mě ve své pravdě a uč mě,  
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,  
na své milosrdenství, které trvá věčně. 
Pamatuj na mě ve svém milosrdenství  
pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý,  
proto ukazuje hříšníkům cestu. 
Pokorné vede k správnému jednání,  
pokorné učí své cestě.

Zpěv před evangeliem: Žl 85,8
Aleluja. Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! 

Aleluja.
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Evangelium: Mt 21,23–27
Odkud byl Janův křest?

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží 
a starší lidu s otázkou: „Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu 
dal plnou moc?“

Ježíš jim odpověděl: „Také já se vás zeptám na jednu věc. Když mi 
na ni odpovíte, i já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Odkud 
byl Janův křest? Z nebe, anebo od lidí?“

Ale oni mezi sebou uvažovali: „Řekneme-li ,z nebe‘, namítne nám: 
,Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ Řekneme-li však ,od lidí‘, musíme se 
bát lidu, protože všichni pokládají Jana za proroka.“

Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“
A on jim řekl: „Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.“


