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4. NEDĚLE POSTNÍ (C)

1. čtení: Joz 5,9a.10–12
Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil velikonoce.

Čtení z knihy Jozue.

Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou han-
bu.“

Synové Izraele se utábořili v Gilgalu a slavili velikonoce čtrnácté-
ho dne toho měsíce večer na jerišských planinách. Na druhý den po 
velikonocích jedli z úrody té země: nekvašené chleby a pražená zrna.

Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, když jedli z úro-
dy té země. Synové Izraele už neměli manu, toho roku jedli z výnosu 
země Kanaán.

Žl 34,2–3.4–5.6–7

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina, 
vždy bude v mých ústech jeho chvála. 
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, 
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina, 
oslavujme spolu jeho jméno! 
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, 
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, 
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. 
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, 
pomohl mu ve všech jeho strastech.

2. čtení: 2 Kor 5,17–21
Bůh nás smířil se sebou pro Kristovy zásluhy.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pomi-

nulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se 
sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom hlásali toto usmí-
ření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou, lidem už 
nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. 
Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh.

Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl 
bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom 
my skrze něho byli spravedliví u Boha.

Zpěv před evangeliem: Lk 15,18
Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti 

Bohu i proti tobě.

Evangelium: Lk 15,1–3.11–32
Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeo-
vé a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“

Pověděl jim tedy toto podobenství:
„Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ,Otče, dej mi 

z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi 
ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké 
země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil.
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Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít 
nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal 
na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale ni-
kdo mu je nedával.

Tu šel do sebe a  řekl: ,Kolik nádeníků mého otce má nadbytek 
chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu 
mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, 
abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých ná-
deníků!‘ Vstal a šel k svému otci.

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, 
objal ho a políbil. Syn mu řekl: ,Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti 
tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.‘

Ale otec nařídil služebníkům: ,Honem přineste nejlepší šaty 
a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vy-
krmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj 
syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se 
veselit.

Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko 
domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal 
se ho, co to znamená. On mu odpověděl: ,Tvůj bratr se vrátil a tvůj 
otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu se starší syn 
rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale 
on otci odpověděl: ,Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný 
tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se 
poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který pro-
hýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!‘

Otec mu odpověděl: ,Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je 
moje, je i  tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento 
tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.‘“

Místo dnešních perikop se mohou číst všechna čtení jako v ročním cyklu A.


