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pátek po 1. neděli postní

1. čtení: Ez 18,21–28
Mám snad zalíbení v zločincově smrti, anebo spíše chci, aby změnil své chování 
a byl živ?

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Toto praví Hospodin, Bůh:
„Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které spáchal, bude-

li zachovávat mé příkazy, bude jednat podle práva a spravedlnosti, 
jistě bude živ a nezemře. Nebude se vzpomínat na žádné jeho ne-
pravosti, které spáchal. Bude žít pro svou spravedlnost, kterou činí. 
Mám snad zalíbení v zločincově smrti – praví Pán, Hospodin – ane-
bo spíše chci, aby změnil své chování a byl živ?

Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a  bude-li jednat 
ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, 
který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou nevěrnost, které se do-
pustil, pro hřích, který spáchal.

Říkáte: „Nejedná Pán správně!“ Slyšte tedy, izraelský dome! Je to 
moje jednání, které není správné, nebo spíše vaše?

Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a  páchá nepravost 
a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zlo-
činec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a  jedná podle 
práva a  spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál 
a  odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ 
a nezemře.“

Žl 130,1–2.3–4ab.4c–6.7–8

Odp.: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, 
Pane, vyslyš můj hlas! 

Tvůj sluch ať je nakloněn 
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, 
Pane, kdo obstojí? 
Ale u tebe je odpuštění, 
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina, 
duše má doufá v jeho slovo, 
má duše čeká na Pána 
více než stráže na svítání.

Více než stráže na svítání 
ať čeká Izrael na Hospodina. 
Neboť u Hospodina je slitování, 
hojné je u něho vykoupení. 
On vykoupí Izraele 
ze všech jeho provinění.

Zpěv před evangeliem: srov. Ez 18,31
Odvrhněte od sebe všechny své zvrácenosti, praví Pán, a obnovte 

své srdce a svého ducha.

Evangelium: Mt 5,20–26
Jdi se napřed smířit se svým bratrem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než sprave-

dlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejde-
te.
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Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ,Nezabiješ.‘ Kdo by zabil, 
propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra 
hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; 
a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.

Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr 
má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed 
smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.

Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, 
aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl 
bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud 
nezaplatíš do posledního halíře.“


