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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Sof 2,3; 3,12–13
Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi,  
kteří jednáte podle jeho výroku.  
Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru,  
snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. 

Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.  
Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu  
ti, kdo zbudou z Izraele.  
Nebudou konat nepravost, nebudou lhát,  
v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk.  
Když se budou pást a odpočívat,  
nikdo je nebude děsit.

Žl 146,6c–7.8–9a.9b–10

Odp.: Blahoslavení chudí v duchu,  
neboť jejich je nebeské království.

nebo: Aleluja.

Hospodin zachovává věrnost navěky, 
zjednává právo utlačeným, 
dává chléb lačným. 
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým, 
Hospodin napřimuje sklíčené, 
Hospodin miluje spravedlivé. 
Hospodin chrání přistěhovalce.

Hospodin podporuje sirotka a vdovu, 
ale mate cestu bezbožníků. 
Hospodin bude vládnout navěky, 
tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. čtení: 1 Kor 1,26–31
Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu 
mnoho moudrých lidí podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, 
ani mnoho urozených. 

A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby za-
hanbil moudré, a  ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, 
aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, 
dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc 
těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem 
vynášet. 

A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám 
Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykou-
pení. Tak se splnilo, co je v Písmě: ,Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘

Zpěv před evangeliem: Mt 5,12a
Aleluja. Radujte se a  jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. 

Aleluja.
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Evangelium: Mt 5,1–12a
Blahoslavení chudí v duchu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, při-
stoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: 

„Blahoslavení chudí v duchu,  
neboť jejich je nebeské království. 

Blahoslavení plačící,  
neboť oni budou potěšeni. 

Blahoslavení tiší,  
neboť oni dostanou zemi za dědictví. 

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,  
neboť oni budou nasyceni. 

Blahoslavení milosrdní,  
neboť oni dojdou milosrdenství. 

Blahoslavení čistého srdce,  
neboť oni budou vidět Boha. 

Blahoslavení tvůrci pokoje,  
neboť oni budou nazváni Božími syny. 

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,  
neboť jejich je nebeské království. 

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat 
a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť 
máte v nebi velkou odměnu.“


