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pondělí 13. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Gn 18,16–33
Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem?

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Z Mamreovy doubravy se mužové vydali na cestu a dívali se dolů 
směrem k Sodomě. Abrahám šel s nimi, aby je doprovodil.

Hospodin si řekl: „Mám skrýt před Abrahámem, co hodlám udělat? 
Z Abraháma povstane veliký a mocný národ, všechny národy země 
budou v něm požehnány. Ujal jsem se ho, aby poručil svým synům 
a svému rodu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali 
spravedlnost a právo. Hospodin tak splní Abrahámovi, co mu slíbil.“

Hospodin tedy řekl: „Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich 
hřích je velmi těžký. Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dě-
lají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. 
Chci to vědět!“

Ti mužové se vydali odtamtud na cestu a šli do Sodomy, zatím-
co Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil 
a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je 
v městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit 
kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v  něm? Vzdal od sebe ta-
kovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého 
spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. 
Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země 
nejednat spravedlivě?“

Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v měs-
tě, odpustím kvůli nim celému tomu místu.“

Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k své-
mu Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z pa-
desáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?“

Hospodin odpověděl: „Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyři-
cet pět.“

Abrahám pokračoval v rozmluvě s ním: „Snad jich tam najdeš jen 
čtyřicet.“

Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“
Abrahám řekl: „Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mně mluvit: 

Snad se jich tam najde jen třicet.“
Odpověděl: „Neudělám to, najdu-li jich třicet.“
Abrahám řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad 

se jich tam najde dvacet.“
Odpověděl: „Nezahubím kvůli dvaceti.“
Abrahám řekl: „Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě 

tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset.“
Pravil: „Nezahubím kvůli deseti.“
Hospodin odešel, když přestal mluvit s Abrahámem, a Abrahám 

se vrátil domů.

Žl 103,1–2.3–4.8–9.10–11

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.

Veleb, duše má, Hospodina,  
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! 
Veleb, duše má, Hospodina,  
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,  
on léčí všechny tvé neduhy. 
On vykupuje tvůj život ze záhuby,  
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,  
shovívavý a nadmíru dobrotivý. 
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Nechce se přít ustavičně  
ani se hněvat navěky.

Nejedná s námi podle našich hříchů  
ani podle našich vin nám neodplácí. 
Jak vysoko je nebe nad zemí,  
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.

cyklus 2

1. čtení: Am 2,6–10.13–16
Hlavy ubožáků drtili v prachu země.

Čtení z knihy proroka Amosa.

Tak praví Hospodin:
„Pro tři a pro čtyři zločiny Izraele to neodvrátím: 

protože za stříbro prodávali spravedlivého  
a chudáka za pár opánků;  
hlavy ubožáků drtili v prachu země  
a křivili právo pokorných;  
syn s otcem chodili za stejnou nevěstkou,  
a tím znesvěcovali mé svaté jméno.  
U každého oltáře se rozvalovali na šatech, daných do zástavy,  
víno zabavené pili v domě svého Boha.

Já však jsem před nimi zničil Amority,  
kteří se výškou rovnali cedrům a silou dubům,  
zničil jsem jejich ovoce nahoře i jejich kořeny dole. 
Já jsem vás vyvedl z egyptské země  
a vodil jsem vás pouští po čtyřicet let,  
abyste se mohli zmocnit amoritské země.

Já vás stlačím až k zemi,  
jako je k zemi tlačen vůz naplněný snopy. 
Rychlý neuteče, silák nerozvine svou sílu,  
hrdina nezachrání život. 
Lučištník neobstojí, běžec se nezachrání  
a jezdec se nevysvobodí. 
V ten den i nejodvážnější z hrdinů bude prchat nahý,“  
praví Hospodin.
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Žl 50,16bc–17.18–19.20–21.22–23

Odp.: Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha!

Proč odříkáváš má přikázání  
a bereš do úst mou smlouvu  
ty, který nenávidíš kázeň  
a má slova házíš za sebe?

Když jsi viděl zloděje, běžel jsi s ním  
a s cizoložníky jsi míval účast. 
Zlo jsi vypouštěl ze svých úst  
a tvůj jazyk osnoval úskok.

Bavil ses pomlouváním svého bratra,  
tupil jsi syna své matky. 
Takto jsi jednal, a já mám mlčet? 
Myslil jsi, že jsem jako ty? 
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!

Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha! 
Jinak vás zahubím a nikdo vám nepomůže! 
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,  
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Zpěv před evangeliem: srov. Žl 95,8ab
Aleluja. Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův. 

Aleluja.

Evangelium: Mt 8,18–22
Pojď za mnou!

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na 
druhý břeh.

Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: „Mistře, půjdu za tebou 
všude, kam půjdeš!“

Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale 
Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“

A  jiný, jeden z  jeho učedníků, mu řekl: „Pane, dovol mi, abych 
napřed šel a pochoval svého otce.“

Ale Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochová-
vají své mrtvé.“


