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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Iz 49,3.5–6
Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem,  
Izraelem, proslavím se tebou.“ 

Avšak nyní praví Hospodin,  
který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně,  
abych zas k němu přivedl Jakuba,  
abych mu shromáždil Izraele.  
Tak jsem ve cti u Hospodina,  
protože Bůh můj je mou silou. 

Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem,  
abys obnovil Jakubovy kmeny  
a zbytky Izraele přivedl nazpět.  
Proto tě dám národům jako světlo,  
aby se má spása rozšířila až do končin země.“

Žl 40,2+4ab.7–8a.8b–9.10

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina, 
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. 
Novou píseň vložil mi do úst, 
chvalozpěv našemu Bohu.

V obětních darech si nelibuješ, Bože, 
zato jsi mi otevřel uši. 
Celopaly a smírné oběti nežádáš, 
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno. 
Rád splním tvou vůli, můj Bože, 
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval  
ve velkém shromáždění, 
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

2. čtení: 1 Kor 1,1–3
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Pavel, z  Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a  bra-
tr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni 
v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli 
vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám 
a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Zpěv před evangeliem: Jan 1,14.12
Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho 

přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Aleluja.

Evangelium: Jan 1,29–34
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, berá-
nek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 
,Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než 
já.‘ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl 
zjeven izraelskému národu.“ 
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A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako ho-
lubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který 
mě poslal křtít vodou, mi řekl: ,Na koho uvidíš sestupovat Ducha 
a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ 

A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“


