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úterý po 4. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 11,19–26
Hlásali také pohanům radostnou zvěst o Pánu Ježíši.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Ti, kdo se rozprchli při pronásledování, které vzniklo kvůli Štěpá-
novi, přišli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Boží slovo však 
zvěstovali jenom židům. Ale ti z nich, kteří pocházeli z Kypru a z Ky-
rény, přišli do Antiochie a hlásali tam radostnou zvěst o Pánu Ježíši 
také pohanům. Bůh jim zvlášť pomáhal, takže velký počet lidí přijal 
víru a obrátil se k Pánu.

Když se zpráva o tom dostala k sluchu církevní obce v Jeruzalémě, 
poslali do Antiochie Barnabáše. Přišel tam a viděl, jak Boží milost 
působí; zaradoval se proto a povzbuzoval všechny, aby celým srd-
cem zůstali Pánu věrni. Byl to výborný muž, plný Ducha svatého 
a víry. Tak byl získán pro Pána velký počet lidí.

Pak odcestoval do Tarsu, aby vyhledal Šavla. Když ho našel, vzal 
ho s sebou do Antiochie. V této církevní obci spolu pobyli celý rok 
a vyučili velké množství lidí, takže se v Antiochii ponejprv začalo 
učedníkům říkat „křesťané“.

Žl 87,1–3.4–5.6–7

Odp.: Chvalte Hospodina, všechny národy! 
nebo: Aleluja.

Hospodin miluje, co založil na svatých horách,  
miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla. 
Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží!

Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele,  
ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií;  
i ti se tam narodili. 

O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil,  
sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

Hospodin zapíše do knihy národů:  
„Tito se tam narodili.“ 
Při tanci budou zpívat:  
„Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.

Evangelium: Jan 10,22–30
Já a Otec jedno jsme.

Slova svatého evangelia podle Jana.

V Jeruzalémě se konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě. 
Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. Židé se kolem něho 
shlukli a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Jsi-li ty Me-
siáš, řekni nám to otevřeně!“

Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které 
konám ve jménu svého Otce, vydávají o mně svědectví. Ale vy nevě-
říte, protože nepatříte k mým ovcím.

Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dá-
vám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou.

Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou 
je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“


