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pátek 17. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Lv 23,1.4–11.15–16.27.34b–37
Hospodinovy svátky, v nichž svoláte posvátné shromáždění.

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.

Hospodin pravil Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele: ,To jsou Hos-
podinovy svátky, posvátná shromáždění, která svoláte v  určené 
doby: Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k večeru, bude 
Hospodinova Pascha. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek ne-
kvašených chlebů ke cti Hospodina. Po sedm dní budete jíst nekva-
šené chleby. Prvního dne budete mít posvátné shromáždění, nesmí-
te vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obětovat 
Hospodinu zápalnou oběť, sedmého dne bude posvátné shromáž-
dění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce.‘“

Hospodin pravil Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele a řekni jim: ,Až 
přijdete do země, kterou vám chci dát, a sklidíte v ní úrodu, přineste 
knězi snop, prvotinu ze své žně. Kněz ať zasvětí snop před Hospodi-
nem, aby vám zjednal jeho přízeň; ať zasvětí snop v den po sobotě!

Potom počítejte plných sedm týdnů ode dne po sobotě, ode dne, 
kdy jste přinesli snop k zasvěcení. Napočítejte padesát dní až do dne 
po sedmé sobotě a pak obětujte novou nekrvavou oběť Hospodinu.

Desátý den sedmého měsíce bude den smíření, budete mít po-
svátné shromáždění, budete se postit a obětovat zápalnou oběť Hos-
podinu.

Patnáctého dne tohoto sedmého měsíce bude po sedm dní svátek 
stánků ke cti Hospodina. První den bude posvátné shromáždění, 
nesmíte vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obě-
tovat zápalnou oběť Hospodinu, osmého dne budete mít posvátné 
shromáždění a  budete obětovat zápalnou oběť Hospodinu. Je to 
skončení svátků, nesmíte vykonávat žádné služebné práce.

To jsou Hospodinovy svátky, v nichž svoláte posvátné shromáž-
dění, abyste obětovali zápalnou oběť Hospodinu: celopaly, nekrvavé 
oběti, žertvy a úlitby, jak je předepsáno pro každý den.‘“

Žl 81,3–4.5–6ab.10–11ab

Odp.: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Zanotujte píseň, udeřte na buben,  
na líbezně zvučící citeru a harfu. 
Zadujte do trub v den novoluní,  
v den úplňku, v čas našeho svátku.

Takový je příkaz v Izraeli,  
je to zákon Jakubova Boha. 
Nařízení, které dal Josefovi,  
když se postavil proti egyptské zemi.

Nesmíš mít boha jiného,  
nesmíš se klanět bohu cizímu! 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,  
já jsem tě vyvedl z egyptské země.
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cyklus 2

1. čtení: Jer 26,1–9
Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Na počátku vlády judského krále Jehojakima, syna Jošíjáhova, 
Hospodin mě oslovil: „Tak praví Hospodin: Postav se do nádvoří 
Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, ze kterých 
přicházejí lidé, aby se klaněli v Hospodinově domě, všecky řeči, kte-
ré jsem ti přikázal, abys jim řekl; nevynech ani slovo! Snad poslech-
nou a odvrátí se každý od svého zlého chování, takže mi bude líto 
seslat neštěstí, kterým je hodlám stihnout pro jejich zlé skutky.

Řekni jim: Tak praví Hospodin: Jestliže mě neposlechnete a ne-
budete jednat podle mého zákona, který jsem vám dal, nebudete-li 
poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám ustavičně 
a usilovně posílám, ale vy je neposloucháte: naložím s tímto domem 
jako se Silem a toto město vydám jako kletbu všem národům země.“

Kněží, proroci a  všichni lidé slyšeli Jeremiáše, když mluvil tato 
slova v  Hospodinově domě. Když pak Jeremiáš domluvil vše, co 
mu přikázal Hospodin oznámit všemu lidu, chopili ho kněží, pro-
roci a všechen lid s křikem: „Teď musíš umřít! Proč jsi prorokoval 
v Hospodinově jménu: Jako Silo bude tento dům a město zpustne, 
že v něm nebude ani jeden obyvatel!“ Všichni lidé v Hospodinově 
domě se srotili proti Jeremiášovi.

Žl 69,5.8–10.14

Odp.: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!

Víc než mám vlasů na hlavě,  
je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, 
silnější než mé kosti 

jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. 
Co jsem neuloupil, to mám vrátit?

Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,  
pohana pokryla mou tvář. 
Svým bratrům stal jsem se cizincem,  
synům své matky neznámým. 
Neboť stravuje mě horlivost pro tvůj dům,  
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě  
v čas milosti, Bože! 
Vyslyš mě ve své veliké lásce,  
věrně mi pomoz!

Zpěv před evangeliem: 1 Petr 1,25
Aleluja. Slovo Páně trvá navěky; totiž slovo evangelia, které vám 

bylo zvěstováno. Aleluja.

Evangelium: Mt 13,54–58
Copak to není syn tesařův? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže lidé byli 
celí užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zá-
zraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje 
Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi 
všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?“ A po-
horšovali se nad ním.

Ale Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své 
vlasti a ve své rodině.“ A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zá-
zraků.


