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10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Oz 6,3b–6
Lásku chci, ne oběť.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.

Snažme se poznat Hospodina! 
Jako jitřenka jistě vysvitne, 
přijde k nám jako déšť raný, 
jako déšť pozdní, který zavlaží zemi.

Co mám dělat s tebou, Efraime,  
co mám dělat s tebou, Judo? 
Vaše láska je jak ranní mráček,  
jako rosa, která záhy mizí. 
Proto jsem je otesával skrze proroky,  
zabíjel slovy svých úst,  
ale má spravedlnost vyjde jak světlo,  
protože chci lásku, a ne oběť,  
poznání Boha chci víc než celopaly.

Žl 50,1+8.12–13.14–15
Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem  
od východu slunce až na západ. 
„Nekárám tě pro tvé oběti, 
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,  
vždyť můj je svět se vším, co ho plní! 
Copak požívám maso z býků  
či piji kozlí krev?

Přinášej Bohu oběť chvály  
a plň Nejvyššímu své sliby! 
Pak mě vzývej ve dni soužení,  
vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“

2. čtení: Řím 4,18–25
Čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Ačkoli Abrahám už neměl naději, přece doufal a věřil, že se stane 

otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: ,Tak četné bude tvé 
potomstvo!‘ A třeba pozoroval, že jeho tělo je už neplodné – vždyť 
mu bylo skoro sto let – a že je neplodné i Sářino lůno, přece jeho 
víra nezeslábla. Neprovinil se nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale 
čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že 
Bůh má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto ,mu to bylo 
uznáno za spravedlnost‘.

Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, že ,mu to bylo uznáno‘, 
nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který 
vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro 
naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.

Zpěv před evangeliem: Lk 4,18–19
Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, 

abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.
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Evangelium: Mt 9,9–13
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš jednou šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člově-

ka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal 
a šel za ním.

Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříš-
níků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli 
farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříš-
níky?“

On to zaslechl a  řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 
Jděte a naučte se, co znamená: ,Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepři-
šel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“


