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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Ez 33,7–9
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Toto praví Hospodin: 
„Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. 

Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň lid mým jménem. Když řek-
nu bezbožnému: Zemřeš! a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil 
od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho 
krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bez-
božného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, 
zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš.“

Žl 95,1–2.6–7b.7c–9

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Pojďme, jásejme Hospodinu, 
oslavujme Skálu své spásy, 
předstupme před něho s chvalozpěvy 
a písněmi mu zajásejme!

Pojďme, padněme, klaňme se, 
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! 
Neboť on je náš Bůh 
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, 
jako tehdy v Masse na poušti, 
kde mě dráždili vaši otcové, 
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

2. čtení: Řím 13,8–10
Naplněním zákona je láska.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři!
Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo dru-

hého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání ,nebudeš cizoložit, nebu-
deš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý‘, a je-li ještě nějaké jiné 
přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: ,Miluj svého bližního jako sám 
sebe.‘ Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.

Zpěv před evangeliem: 2 Kor 5,19
Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil 

kázáním o tomto usmíření. Aleluja.

Evangelium: Mt 18,15–20
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma 

očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však 
říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ,každá výpověď byla po-
tvrzena ústy dvou nebo tří svědků‘. Když je však neposlechne, pověz 
to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako 
pohan nebo celník. 

Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na 
nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. 

Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli 
věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Ne-
boť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich.“


