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pondělí po 4. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 11,1–18
Tedy i pohanům Bůh dal, aby se obrátili, a tak došli života.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Apoštolově a bratři v Judsku se dověděli, že i pohané přijali Boží 
slovo. Když pak Petr přišel do Jeruzaléma, věřící obrácení ze židov-
ství mu dělali výčitky a říkali: „Vešel jsi k lidem neobřezaným a jedl 
jsi s nimi!“ Petr jim tedy začal po pořádku vykládat:

„Byl jsem v  městě Joppe a  modlil jsem se. Tu jsem ve vytržení 
spatřil vidění: něco se snášelo z nebe. Podobalo se to velkému pro-
stěradlu, které je spouštěno za čtyři cípy, a přišlo to až ke mně. Když 
jsem se na to důkladně podíval, spatřil jsem uvnitř pozemské čtver-
nožce, zvěř, plazy a nebeské ptáky.

Uslyšel jsem také, jak mi nějaký hlas říká: ,Vstaň, Petře, zabíjej 
a  jez!‘ Já jsem odpověděl: ,Ani za nic, Pane! Ještě nikdy jsem ne-
vzal do úst nic poskvrněného nebo nečistého!‘ Ale ten hlas z nebe 
promluvil podruhé: ,Co Bůh prohlásil za čisté, o tom neříkej, že je 
to poskvrněné!‘ To se stalo třikrát. Pak hned to všechno bylo zase 
vyzdviženo do nebe.

A v tom okamžiku se zastavili tři muži u domu, kde jsme bydleli; 
byli ke mně posláni z Césareje. Duch mi řekl, abych bez váhání šel 
s nimi. Vydalo se se mnou na cestu i těchto šest bratří. Když jsme 
vstoupili do domu toho muže, který poslal ony tři posly, vypravoval 
nám, jak spatřil ve svém domě stát anděla a že mu nařídil: ,Pošli do 
Joppe a povolej si Šimona, kterému říkají Petr. Ten tě poučí, jak do-
sáhneš spásy ty i celý tvůj dům.‘

Když jsem začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý jako na začát-
ku na nás. Tu jsem si vzpomněl na slova Páně: ,Jan křtil vodou, ale 
vy budete pokřtěni Duchem svatým.‘ Jestliže tedy Bůh dal stejný dar 
jim jako nám, když jsme přijali víru v Pána Ježíše Krista, jak bych se 
mohl já odvážit klást Bohu překážky?“

Když to vyslechli, uklidnili se. Velebili Boha a říkali: „Tedy i poha-
nům dal Bůh, aby se obrátili, a tak došli života.“

Žl 42,2.3; 43,3.4

Odp.: Má duše žízní po živém Bohu. 
nebo: Aleluja.

Jako laň prahne po vodách bystřin, 
tak prahne má duše po tobě, Bože! 
Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, 
kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Sešli své světlo a svou věrnost:  
ty ať mě vedou 
a přivedou na tvou svatou horu  
a do tvého příbytku.

Pak přistoupím k Božímu oltáři, 
k Bohu, který mě naplňuje radostí, 
a oslavím tě citerou, 
Bože, můj Bože!

Zpěv před evangeliem: Jan 10,14
Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce 

a moje ovce znají mne. Aleluja.
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Evangelium: Jan 10,1–10
Já jsem dveře k ovcím.

Slova svatého evangelia podle Jana.

„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale 
vniká tam jinudy, to je zloděj a  lupič. Kdo však vchází dveřmi, je 
pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce 
jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi 
a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy ne-
půjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“

Ježíš jim pověděl toto podobenství, ale oni nepochopili, co jim 
tím chce říci.

Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře 
k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a  lupiči, ale 
ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude za-
chráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem při-
šel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

V ročním cyklu A, kdy se toto evangelium četlo na 4. neděli velikonoční, čte se dnes:

Evangelium: Jan 10,11 –18
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj 
život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak 
vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacu-
je a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako 
mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné 

ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a upo-
slechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu na-
zpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. 
Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz 
jsem dostal od svého Otce.“


