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5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Iz 58,7–10
Vyrazí tvé světlo jako zora.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin: 
„Lámej svůj chléb hladovému,  

popřej pohostinství bloudícím ubožákům;  
když vidíš nahého, obleč ho,  
neodmítej pomoc svému bližnímu. 

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora,  
tvá jizva se brzy zacelí.  
Před tebou půjde tvá spravedlnost  
a za tebou Boží sláva. 

Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví,  
křičet o pomoc, a on řekne: ,Zde jsem!‘ 

Přestaneš-li utlačovat,  
ukazovat prstem, křivě mluvit,  
nasytíš-li svým chlebem hladového,  
ukojíš-li lačného,  
tehdy v temnotě vzejde tvé světlo,  
tvůj soumrak se stane poledním jasem.“

Žl 112,4–5.6–7.8a+9

Odp.: Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
nebo: Aleluja.

Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, 
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. 
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, 
stará se o své věci podle práva.

Neboť navěky nezakolísá, 
ve věčné paměti bude spravedlivý. 
Nemusí se obávat zlé zprávy, 
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.

Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, 
rozděluje, dává chudým, 
jeho štědrost potrvá navždy, 
jeho moc poroste v slávě.

2. čtení: 1 Kor 2,1–5
Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel 
jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem 
se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukři-
žovaného. 

Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obava-
mi. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech 
moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše 
víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

Zpěv před evangeliem: Jan 8,12
Aleluja. Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude 

mít světlo života. Aleluja.
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Evangelium: Mt 5,13–16
Vy jste světlo světa.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? 

K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. 

A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, 
takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli 
vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“


