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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

1. čtení: Ez 18,25–28
Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, sám sebe zachrání.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Toto praví Hospodin:
„Říkáte: ,Pán nejedná správně!‘ Slyšte tedy, izraelský dome! Je to 

mé jednání, které není správné, nebo spíše vaše? Jestliže spravedlivý 
opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro ne-
pravost, které se dopustil. 

Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spá-
chal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť 
proto, že se bál a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spá-
chal, jistě bude živ a nezemře.“

Žl 25,4–5.6–7.8–9

Odp.: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, 
a pouč mě o svých stezkách. 
Veď mě ve své pravdě a uč mě, 
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, 
nepřestávám v tebe důvěřovat.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, 
na své milosrdenství, které trvá věčně. 
Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, 
pamatuj na mě ve svém milosrdenství 
pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý, 
proto ukazuje hříšníkům cestu. 
Pokorné vede k správnému jednání, 
pokorné učí své cestě.

2. čtení: Flp 2,1–11
Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Bratři!
Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu lásky-

plného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné 
účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude 
všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic ne-
dělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať 
každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať 
nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. 

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má bož-
skou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe 
se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. 
Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to 
k  smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a  dal mu Jméno nad 
každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé 
koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha 
Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Zpěv před evangeliem: Jan 10,27
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou 

za mnou. Aleluja.
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Evangelium: Mt 21,28–32
Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: 
„Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistou-

pil k prvnímu a řekl mu: ,Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On od-
pověděl: ,Mně se nechce,‘ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistou-
pil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ,Ano, pane,‘ ale nešel. 
Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ 

Odpověděli mu: „Ten první.“ 
Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás před-

cházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správ-
nou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. 
Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste 
mu.“


