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čtvrtek 18. týdne v mezidobí

cyklus 1

1. čtení: Nm 20,1–13
Vytryskla hojná voda.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.

V prvním měsíci přišlo všechno množství synů Izraele na poušť 
Sin. Lid se usadil v Kadeši. Maria tam zemřela a byla tam pochována.

Nebylo vody pro takové množství, srotili se tedy proti Mojžíšovi 
a Árónovi. Lidé se s Mojžíšem hádali a říkali: „Kéž bychom zemřeli, 
jako zahynuli naši bratři před Hospodinem! Proč jste přivedli Boží 
obec na tuto poušť, abychom zde zemřeli my i náš dobytek? Proč jste 
nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto ošklivé místo? Není 
to místo k setí, je bez fíkovníků, vinic, granátovníků, a ani vodu ne-
máme k pití!“

Mojžíš a Árón přišli ze shromáždění ke vchodu do Stánku schůz-
ky a padli na svou tvář.

Ukázala se jim Hospodinova velebnost a  Hospodin řekl Mojží-
šovi: „Vezmi si hůl a shromáždi všechny, ty a tvůj bratr Árón. Před 
nimi poručte skále, aby vydala svou vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály 
a napojíš všechny i jejich dobytek.“

Podle rozkazu Mojžíš vzal hůl, která byla před Hospodinem, 
s Árónem shromáždili všechny před skálu a řekl jim: „Slyšte, buřiči! 
Vyvedeme vám z této skály vodu?“ Mojžíš zvedl svou ruku, udeřil 
dvakrát holí do skály, a vytryskla hojná voda. Pili všichni lidé i jejich 
dobytek.

Hospodin však řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Protože jste mi nevě-
řili, že bych se mohl osvědčit před očima synů Izraele jako svatý, 
neuvedete toto množství do země, kterou jim chci dát.“ To jsou vody 
Meriby (= Hádky), kde se synové Izraele hádali s Hospodinem a kde 
jim dal důkaz své svatosti.

Žl 95,1–2.6–7.8–9

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce!

Pojďme, jásejme Hospodinu,  
oslavujme Skálu své spásy,  
předstupme před něho s chvalozpěvy  
a písněmi mu zajásejme!

Pojďme, padněme, klaňme se,  
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! 
Neboť on je náš Bůh  
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,  
jako tehdy v Masse na poušti,  
kde mě dráždili vaši otcové,  
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“
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cyklus 2

1. čtení: Jer 31,31–34
Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Hle, blíží se dni – praví Hospodin –  
kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem  
novou smlouvu:  
ne jako byla smlouva,  
kterou jsem sjednal s jejich otci,  
když jsem je vzal za ruku,  
abych je vyvedl z egyptské země;  
smlouva, kterou zrušili,  
ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin.

Taková bude smlouva,  
kterou sjednám s Izraelovým domem  
po těch dnech – praví Hospodin: 
Vložím svůj zákon do jejich nitra,  
napíšu jim ho do srdce,  
budu jim Bohem a oni budou mým lidem! 
Nebude již učit druh druha, bratr bratra: 
„Poznej Hospodina!“ 
Neboť mě poznají všichni  
od nejmenšího do největšího – praví Hospodin.  
Jejich nepravosti jim odpustím  
a na jejich hřích už nevzpomenu.

Žl 51,12–13.14–15.18–19

Odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože!

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 
Neodvrhuj mě od své tváře  
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany  
a posilni mou velkodušnost. 
Bezbožné budu učit tvým cestám  
a hříšníci se budou obracet k tobě.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,  
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. 
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,  
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš!

Zpěv před evangeliem: Mt 16,18
Aleluja. Ty jsi Petr  – Skála  – a  na té skále zbuduji svou církev 

a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja.

Evangelium: Mt 16,13–23
Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš přišel do kraje u  Césareje Filipovy, zeptal se svých 
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremi-
áše nebo za jednoho z proroků.“

Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“
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Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, pro-
tože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: 
Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné moc-
nosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co 
svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude 
rozvázáno na nebi.“

Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je 
Mesiáš.

Od té doby Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude mu-
set jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů 
Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal 
stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti ni-
kdy nestane!“

On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ 
mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“


