
30. března 2020 

Pondělí po 5. neděli postní 

 

1. čtení – Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 

Hle, umírám, třebaže jsem nic z toho neučinila. 

Čtení z knihy proroka Daniela. 

V Babylóně bydlel muž jménem Joakim. Vzal si ženu jménem Zuzanu, dceru 

Helkiášovu, velmi krásnou a bohabojnou. Její rodiče byli spravedliví a svoji dceru 

vychovali podle Mojžíšova zákona. Joakim byl velmi bohatý a měl zahradu, která 

sousedila s jeho domem. U něho se scházívali Judovci, neboť byl ze všech 

nejváženější. Toho roku byli ustanoveni dva starší z lidu jako soudci a o nich řekl 

Pán, že z Babylónu povstala nepravost od starších soudců, kteří spravovali lid podle 

zdání. Oni často prodlévali v Joakimově domě a přicházeli k nim všichni, kteří si 

žádali soudní jednání. Když pak o polednách lid odcházel, Zuzana vcházela do 

zahrady svého muže a procházela se. Ti dva starší ji každodenně pozorovali, jak 

přichází na procházku, a vzpláli k ní vášní; živili své zvrácené úmysly a odvrátili své 

oči, aby neviděli nebe a nebyli pamětlivi spravedlivých soudů. Jednou, když číhali 

na vhodný den, vešla jako obyčejně jen se dvěma služebnicemi a chtěla se v zahradě 

vykoupat, neboť bylo horko. Nikdo tam nebyl kromě těch dvou skrytých starších, 

kteří ji pozorovali. Řekla služebnicím: „Přineste mi olej a mast a zavřete dveře 

zahrady, abych se mohla vykoupat.“ Když služebnice odešly, objevili se oba starší, 

přiběhli k ní a řekli: „Hle, dveře zahrady jsou zavřeny, nikdo nás nevidí a my po tobě 

toužíme, proto nám přivol a splň naši touhu. Jinak tě udáme, že byl s tebou mladý 

muž, a proto jsi poslala své služebnice pryč.“ Zuzana vzdechla a řekla: „Úzkost mě 

svírá ze všech stran: neboť jestliže to učiním, čeká mě smrt, jestliže to neučiním, 

neuniknu vašim rukám. Lépe je mi beze skutku upadnout do vašich rukou než hřešit 

před Pánem.“ Zuzana vzkřikla velikým hlasem, vzkřikli i oba starší proti ní a jeden 

běžel a otevřel dveře zahrady. Když služebníci slyšeli křik v zahradě, vrazili tam 

postranními vrátky, aby viděli, co se přihodilo. Jak se starší dali do své žaloby, 

služebníci se velmi zastyděli, neboť o Zuzaně se nikdy nic takového nemluvilo. 

Nazítří, když se sešel lid k jejímu muži Joakimu, přišli i ti dva starší, plni zločinných 

úmyslů, aby ji přivedli na smrt, a řekli před lidem: „Pošlete pro Zuzanu, Helkiášovu 

dceru, která je Joakimovou ženou.“ Poslali tedy pro ni a přišla ona i její rodiče, děti 

a všichni její příbuzní. Její příbuzní a všichni, kdo ji viděli, plakali. Oba starší pak 

povstali uprostřed lidu a vložili ruce na její hlavu. Ona s pláčem vzhlédla k nebi, 

neboť její srdce doufalo v Pána. Starší řekli: „Když jsme se sami procházeli v 

zahradě, ona vešla se dvěma služebnicemi, zavřela dveře zahrady a odeslala dívky 

pryč. Tu k ní přišel mladý muž, který tam byl schován, a obcoval s ní. My jsme byli 

v rohu zahrady, a když jsme viděli tu nepravost, běželi jsme k nim. Viděli jsme, jak 



spolu obcují, jeho jsme však nemohli zadržet, neboť byl silnější než my, otevřel 

dveře a vyrazil ven, ji však jsme chytili a tázali se, kdo byl ten mladý muž, ale 

nechtěla nám ho jmenovat. O tom svědčíme.“ I uvěřilo jim shromáždění jako starším 

lidu a soudcům a odsoudili ji na smrt. Zuzana však zvolala velikým hlasem: „Věčný 

Bože, který znáš skryté věci, který víš vše, dříve než se stane, ty víš, že proti mně 

svědčili křivě. Hle, umírám, třebaže jsem neučinila nic z toho, co ti zde zločinně 

vymysleli proti mně.“ Pán její hlas vyslyšel. Když byla vedena na smrt, Pán vzbudil 

svatého ducha mladičkého jinocha, který se jmenoval Daniel. (Ten) zvolal velikým 

hlasem: „Nevinný jsem já krví této ženy!“ Všechen lid se k němu obrátil a řekli: „Co 

to mluvíš?“ On pak stál uprostřed nich a pravil: „Tak jste pošetilí, izraelští synové? 

Bez vyšetření a bez jistého poznání odsuzujete izraelskou dceru? Vraťte se k soudu, 

neboť ti zde svědčili proti ní křivě.“ Všechen lid se tedy rychle vrátil a starší mu 

řekli: „Nuže, sedni si mezi nás a mluv k nám, neboť Bůh ti dal přednost stáří.“ Daniel 

jim řekl: „Oddělte je daleko od sebe a já je vyslechnu.“ Když pak byli od sebe 

odděleni, zavolal si jednoho z nich a řekl mu: „Ty zestárlý ve zlu, nyní jsou zde tvé 

hříchy, které jsi páchal dříve, když jsi nespravedlivě soudil: nevinné jsi odsuzoval, 

viníky propouštěl, ačkoli Bůh praví: Nezabiješ nevinného a spravedlivého! Nyní 

tedy, jestliže jsi ji viděl, řekni, pod kterým stromem jsi je viděl obcovat?“ On 

odpověděl: „Pod lentiškem.“ Daniel pravil: „Vpravdě jsi zalhal sám proti sobě; neboť 

hle, Boží anděl dostal od Boha rozkaz a rozpůlí tě.“ Dal jej odvést a poručil přivést 

druhého a řekl mu: „Sémě kananejské, nikoli judské, krása tě svedla a vášeň 

převrátila tvé srdce. Tak jste mohli jednat s izraelskými dcerami a ony ze strachu se 

vám oddávaly, ale dcera judská nestrpěla vaši nepravost. Nyní mi tedy řekni: Pod 

kterým stromem jsi je zastihl v obcování?“ On odpověděl: „Pod dubem.“ Pravil mu 

Daniel: „Vpravdě jsi selhal i ty sám proti sobě, neboť Boží anděl čeká a má meč, aby 

tě rozsekl, aby vás zahubil.“ Všechno shromáždění vzkřiklo velikým hlasem a 

velebili Boha, který vysvobozuje ty, kdo v něho doufají. Povstali proti oběma 

starším, které Daniel z vlastních úst usvědčil jako křivé svědky, a učinili jim to zlé, 

které oni chtěli způsobit svému bližnímu. Jednali podle Mojžíšova zákona a zabili 

je; toho dne byla ušetřena nevinná krev. 

  

Mezizpěv – Žl 23,1-3a.3b-4.5.6 

I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, 

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. 

Občerstvuje mou duši. 

Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. 

I kdybych šel temnotou rokle, 



nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 

Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. 

Prostíráš pro mě stůl 

před zraky mých nepřátel, 

hlavu mi mažeš olejem, 

má číše přetéká. 

Štěstí a přízeň mě provázejí 

po všechny dny mého života, 

přebývat smím v Hospodinově domě 

na dlouhé, předlouhé časy. 

  

Zpěv před evangeliem – srov. Ez 33,11 

Nechci, aby bezbožný zemřel, praví Pán, ale aby se obrátil a žil. 

  

Evangelium – Jan 8,1-11 

Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid 

přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové 

přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, 

tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové 

ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho 

měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj 

nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po 

ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za 

druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil 

a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ 

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ 

 



31. března 2020 

Úterý po 5. neděli postní 

  

1. čtení – Nm 21,4b-9 

Každý uštknutý, když se podívá na měděného hada, zůstane na živu. 

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. 

Hebreové táhli od hory Hor cestou směrem k Rákosovému moři, aby obešli zemi 

Edomitů, a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: 

„Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani 

voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, 

jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: 

„Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, 

aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: 

„Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na 

živu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a 

ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živu. 

  

Mezizpěv – Žl 102,2-3.16-18.19-21 

Hospodine, slyš modlitbu mou a volání mé ať pronikne k tobě! 

Hospodine, slyš modlitbu mou 

a volání mé ať pronikne k tobě! 

Neskrývej tvář svou přede mnou 

v den, kdy je mi úzko. 

Nakloň ke mně svůj sluch, 

když volám, rychle mě vyslyš! 

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine, 

a všichni králové země tvou slávu, 

až Hospodin znovu zbuduje Sión, 

až se objeví ve své slávě. 

Skloní se k modlitbě opuštěných 

a nepohrdne jejich prosbou. 

Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, 

aby budoucí národ chválil Hospodina. 



Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, 

popatřil z nebe na zem, 

aby slyšel nářek zajatců, 

aby vysvobodil odsouzené k smrti. 

Zpěv před evangeliem 

Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. 

  

Evangelium – Jan 8,21-30 

Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. 

Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce si snad vzít život, že 

prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete'?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já 

jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že 

zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých 

hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále vám to říkám. 

Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a 

já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. 

Ježíš jim řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze 

sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se 

mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ Když tak 

mluvil, mnozí v něho uvěřili. 

 



1. dubna 2020 

Středa po 5. neděli postní 

 

 

1. čtení – Dan 3,14-20.91-92.95 

Poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky. 

Čtení z knihy proroka Daniela. 

Král Nabuchodonosor řekl: „Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte 

mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem dal postavit? Nuže, jste připraveni 

hned, jak uslyšíte zvuk rohu, flétny, citery, harfy, psalteria, dud a hudebníky všeho 

druhu, padnout a klanět se soše, kterou jsem dal postavit? Jestliže se však klanět 

nebudete, hned budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece – a který bůh vás bude moci 

vysvobodit z mých rukou?“ Šadrach, Mešach a Abednego odpověděli králi 

Nabuchodonosorovi: „Není třeba, abychom kvůli tomu tobě odpovídali. Jestliže se 

to stane, náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit; z rozpálené ohnivé pece i z tvé 

ruky, králi, nás vysvobodí; i kdyby ne, nechť je ti známo, králi, že (ani pak) tvé bohy 

nectíme a zlaté soše, kterou jsi dal postavit, se neklaníme!“ Tu se Nabuchodonosor 

vůči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi naplnil hněvem, který změnil jeho tvář. 

Poručil rozpálit pec sedmkrát víc, než obvykle se rozpalovala. Několika nejsilnějším 

mužům svého vojska rozkázal svázat Šadracha, Mešacha a Abednega, aby je vhodili 

do rozpálené ohnivé pece. (Najednou) král Nabuchodonosor užasl, rychle vstal a řekl 

svým dvořanům: „Copak jste nevhodili tři svázané muže doprostřed ohně?“ 

Odpověděli a řekli králi: „Ano, králi!“ (Král) pravil: „Hle, já vidím čtyři muže 

rozvázané, jak se procházejí uprostřed ohně, není na nich úhony a vzhled čtvrtého je 

podobný Božímu synu.“ Tu zvolal Nabuchodonosor: „Požehnaný Bůh Šadrachův, 

Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří 

v něj důvěřovali! Přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuseli uctívat 

žádného boha, jedině Boha svého, a klanět se mu.“ 

  

Mezizpěv – Dan 3,52a.52b.53.54.55.56 

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, 

O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 

Požehnané je tvé slavné svaté jméno 

O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky. 

Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě 

O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky. 

Požehnaný jsi ty na svém královském trůně 



O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. 

Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny 

a trůníš na cherubech, 

O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. 

Požehnaný jsi ty na klenbě nebes 

O: a velebený a plný slávy navěky. 

  

Zpěv před evangeliem – srov. Lk 8,15 

Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí 

přinášejí užitek. 

  

Evangelium – Jan 8,31-42 

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu 

mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme 

potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se 

svobodnými'?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá 

hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když 

vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale 

ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u 

svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je 

Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako 

Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel 

od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: 

„My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: 

„Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od 

něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“ 

 



2. dubna 2020 

Čtvrtek po 5. neděli postní 

 

1. čtení – Gn 17,3-9 

Staneš se otcem mnohých národů. 

Čtení z první knihy Mojžíšovy. 

Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: „Hle, já jsem to – (to je) má 

smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, 

ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů. Učiním tě 

nadmíru plodným, rozmnožím tě v národy a králové z tebe vzejdou. Uzavřu svou 

smlouvu s tebou a s tvým potomstvem po tobě v jejich pokoleních jako smlouvu 

věčnou. Budu Bohem tobě i tvému potomstvu po tobě. Dám tobě i tvému potomstvu 

po tobě zemi, v níž přebýváš jako host, celou zemi kananejskou, ve věčné vlastnictví 

a budu jim Bohem.“ Bůh ještě řekl Abrahámovi: „Ty pak zachovávej mou smlouvu, 

ty i tvé potomstvo po tobě od pokolení do pokolení.“ 

  

 

Mezizpěv – Žl 105,4-5.6-7.8-9 

Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, 

hledejte stále jeho tvář! 

Pamatujte na divy, které učinil, 

na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. 

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, 

synové Jakuba, jeho vyvoleného! 

Hospodin sám je náš Bůh, 

po celé zemi platí jeho rozhodnutí. 

Pamatuje věčně na svoji smlouvu, 

na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, 

na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, 

na svou přísahu Izákovi. 

  



Zpěv před evangeliem – srov. Žl 95,8ab 

Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův. 

  

Evangelium – Jan 8,51-59 

Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt 

navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel 

Abrahám, stejně i proroci a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt 

navěky!'Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. 

Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by 

nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš 

Bůh!' Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych 

lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, 

že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani 

padesát let a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: 

Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se 

však skryl a vyšel z chrámu. 

 



3. dubna 2020 

Pátek po 5. neděli postní 

 

1. čtení – Jer 20,10-13 

Hospodin je se mnou jako silný bojovník. 

Čtení z knihy proroka Jeremiáše. 

Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! 

Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést 

a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný 

bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, 

neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine 

zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu 

nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, 

že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů! 

  

Mezizpěv – Žl 18,2-3a.3b-4.5-6.7 

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, a vyslyšel mě. 

Miluji tě, Hospodine, má sílo, 

Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! 

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, 

můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! 

Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, 

a od svých nepřátel budu vysvobozen. 

Obklopil mě smrtící příboj, 

přepadly mě záhubné přívaly, 

ovinula mě osidla podsvětí, 

ohrozily mě léčky smrti. 

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, 

k svému Bohu jsem volal o pomoc: 

Ze své svatyně slyšel můj hlas, 

mé volání proniklo k jeho sluchu. 

  



Zpěv před evangeliem – Jan 6,63b.68b 

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života. 

  

Evangelium – Jan 10,31-42 

Byli by se ho rádi zmocnili, ale on jim unikl. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám 

mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu 

odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen 

člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece 

psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího 

slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil 

a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky 

svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, 

abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho 

byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve 

křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné 

znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho 

uvěřilo. 

 



4. dubna 2020 

Sobota po 5. neděli postní 

 

1. čtení – Ez 37,21-28 

Udělám z nich jeden národ. 

Čtení z knihy proroka Ezechiela. 

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a 

shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden národ 

na zemi, na izraelských horách; všichni budou mít jednoho krále, nebudou již dvěma 

národy, nebudou již rozděleni na dvě království. Už se neposkvrní svými modlami a 

bůžky, všemi svými hanebnostmi; a až je vysvobodím ze všech jejich nevěrností, 

kterými se prohřešili, očistím je a budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Můj 

služebník David jim všem bude králem a jediným pastýřem; budou následovat má 

nařízení, mé zákony budou zachovávat a plnit. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal 

svému služebníku Jakubovi, kterou obývali jejich otcové. Budou na ní bydlet oni i 

jejich synové, i synové jejich synů navždy; David, můj služebník, bude navěky jejich 

vladařem. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje: bude to věčná smlouva: požehnám je a 

rozmnožím, navěky zbuduji svou svatyni u nich. Můj příbytek bude mezi nimi, budu 

jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tak poznají národy, že já jsem Hospodin, 

který posvěcuje Izraele, když má svatyně bude navěky mezi nimi.“ 

  

Mezizpěv – Jer 31,10.11-12ab.13 

Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. 

Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, 

zvěstujte ho na ostrovech v dáli! 

Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, 

bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. 

Vykoupí Hospodin Jakuba 

a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. 

Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, 

těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. 

Tehdy se rozveselí v tanci panna, 

zaradují se jinoši a starci. 



Proměním jejich nářek v jásot, 

útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. 

  

Zpěv před evangeliem – srov. Ez 18,31 

Odvrhněte od sebe všechny své zvrácenosti, praví Pán, a obnovte své srdce a svého 

ducha. 

  

Evangelium – Jan 11,45-56 

Aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. 

Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Velekněží a 

farizeové svolali proto veleradu a radili se: „Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná 

mnoho znamení! Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří, a pak přijdou Římané a 

vezmou nám (svaté) místo i národ.“ Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce 

veleknězem, jim řekl: „Vy vůbec nic nevíte ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, 

když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.“ To neřekl ze sebe, ale 

jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ – a nejen za národ, 

ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. Od toho dne se rozhodli, že 

ho zabijí. Proto Ježíš už mezi židy veřejně nevystupoval, ale odešel odtamtud do 

kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam pobýval s učedníky. Byly blízko 

židovské velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, 

aby se posvětili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou: 

„Co myslíte? Nepřijde na svátky?“ Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se 

doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit. 

 



5. dubna 2020 

Květná (pašijová) neděle 

 

1. čtení – Iz 50,4-7 

Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben. 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) 

slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost 

učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda 

jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem 

neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. 

Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 

  

Mezizpěv – Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, 

šklebí rty, pokyvují hlavou: 

„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, 

ať ho zachrání, má-li ho rád!“ 

Obkličuje mě smečka psů, 

tlupa zlosynů mě svírá. 

Probodli mi ruce i nohy, 

spočítat mohu všechny své kosti. 

Dělí se o můj oděv, 

losují o můj šat. 

Ty však, Hospodine, nestůj daleko, 

má sílo, pospěš mi na pomoc! 

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, 

uprostřed shromáždění budu tě chválit. 

„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, 

slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. 

2. čtení – Flp 2,6-11 



Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou 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 – Flp 2,8-9 

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal 

mu Jméno nad každé jiné jméno. 

  

Pašije v ročním cyklu A – Mt 26,14-27,66 

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše. 

Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: 

„Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle 

hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba 

přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili 

velikonoční večeři?“ On řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že 

Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční 

večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. 

Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím 

vám: Jeden z vás mě zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého: 

„Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v míse, ten mě 

zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který 

Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také 

Jidáš, který ho chtěl zradit, se zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys 

(to) řekl.“ Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým 

učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, 

podal jim ho a řekl: „Pijte z něho všichni. Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která 

se prolévá za všechny na odpuštění hříchů. Pravím vám: Od této chvíle už nikdy 

nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít s vámi 

v království svého Otce.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 

Tehdy jim Ježíš řekl: „Vy všichni se dnes v noci nade mnou pohoršíte, neboť je 

psáno: `Budu bít pastýře, a ovce ze stáda se rozprchnou.' Ale po svém vzkříšení vás 



předejdu do Galileje.“ Petr mu na to řekl: „Kdyby se všichni nad tebou pohoršili, já 

se nikdy nepohorším!“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti: Dnes v noci, dříve 

než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Petr mu však tvrdil: „I kdybych měl s tebou 

jít na smrt, nezapřu tě!“ Podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Potom s nimi šel 

Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl učedníkům: „Poseďte tady, 

zatímco se půjdu tamhle pomodlit.“ Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak 

se ho zmocnil smutek a úzkost. Řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte 

zde a bděte se mnou!“ Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, 

jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ 

Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi: „To jste nemohli ani 

jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch 

je sice ochotný, ale tělo je slabé.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li 

mě (tento kalich) minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“ Znovu se vrátil a 

našel je, jak spí, protože se jim únavou zavíraly oči. Nechal je, opět odešel a modlil 

se potřetí stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: „Jen spěte a 

odpočívejte dál! – Už je tady ta hodina: teď bude Syn člověka vydán do rukou 

hříšníků. Vstaňte, půjdeme! Hle, už je tady můj zrádce.“ Když ještě mluvil, přišel 

Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním velký houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží a 

starší lidu. Jeho zrádce s nimi smluvil znamení: „Koho políbím, ten je to; toho se 

chopte.“ A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Mistře!“ a políbil ho. Ježíš 

mu odpověděl: „Příteli, (učiň jen), k čemu jsi přišel.“ (Lidé z houfu) přistoupili, 

vztáhli ruce na Ježíše a zmocnili se ho. Vtom jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, sáhl 

po meči, vytasil ho, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu ucho. Ježíš mu však 

řekl: „Zastrč svůj meč tam, kam patří. Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne. 

Anebo myslíš, že by mi můj Otec neposlal ihned víc jak dvanáct pluků andělů, 

kdybych ho o to poprosil? Ale jak by se potom splnily výroky Písma, že se tak musí 

stát?“ V té chvíli řekl Ježíš (onomu) houfu: „Jako na zločince jste vytáhli s meči a 

kyji, abyste mě zatkli? Sedával jsem den co den v chrámě a učil, a nezmocnili jste se 

mě. To všechno se však stalo, aby se splnily výroky Písma u proroků.“ Tu jej všichni 

učedníci opustili a utekli. Ti, kdo se Ježíše zmocnili, vedli ho k veleknězi Kaifášovi, 

kde se shromáždili učitelé Zákona a starší. Petr šel zpovzdálí za ním až k veleknězovu 

dvoru. Vešel dovnitř a sedl si k služebníkům, aby viděl, jak to skončí. Velekněží a 

celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt, 

ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných svědků. Nakonec přišli dva a řekli: 

„On prohlásil: Mohu zbořit Boží chrám a ve třech dnech ho zase vystavět.“ Velekněz 

povstal a zeptal se ho: „Nic neodpovídáš na to, co tito (lidé) proti tobě vypovídají?“ 

Ježíš však mlčel. Tu mu velekněz řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám 

řekl, zdali jsi Mesiáš, Syn Boží!“ Ježíš mu odpověděl: „Tys (to) řekl. Ale říkám vám: 

Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího a jak přichází 

v nebeských oblacích.“ Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: „Rouhal se! Nač ještě 

potřebujeme svědky? Právě jste sami slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?“ 

Odpověděli: „Hoden je smrti.“ Pak mu plivali do tváře a tloukli ho pěstmi; někteří 

ho bili do tváře a říkali: „Když jsi prorok, pověz nám, Mesiáši, kdo tě to udeřil!“ Petr 

mezitím seděl venku na dvoře. Tu k němu přistoupila jedna služka a tvrdila: „Tys byl 

také s tím Galilejcem Ježíšem.“ Ale on to přede všemi zapřel: „Nevím, co povídáš.“ 



Když odešel k chodbě u brány, uviděla ho jiná služka a řekla těm, kdo tam byli: 

„Tady ten byl s tím nazaretským Ježíšem.“ Ale zase to zapřel, a to pod přísahou: 

„Toho člověka vůbec neznám!“ Za chvilku přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli 

Petrovi: „Opravdu, i ty k nim patříš. Vždyť už tvé nářečí tě prozrazuje.“ Tu se začal 

zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka!“ Hned nato zakokrhal kohout a Petr si 

vzpomněl na slova, která Ježíš řekl: „Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ 

A vyšel ven a hořce se rozplakal. Když nastalo ráno, všichni velekněží a starší lidu 

se usnesli proti Ježíšovi, že ho vydají na smrt. Dali ho proto spoutat a odvést a vydali 

ho vladaři Pilátovi. Když teď zrádce Jidáš viděl, že Ježíš je odsouzen, hnulo se v něm 

svědomí. Přinesl velekněžím a starším těch třicet stříbrných nazpátek a řekl: „Zhřešil 

jsem: zradil jsem nevinnou krev.“ Odpověděli mu: „Co je nám do toho? To je tvá 

věc.“ Tu hodil ty stříbrné dovnitř chrámu, utekl odtamtud, šel a oběsil se. Velekněží 

vzali ty peníze a řekli: „Do chrámové pokladny je dát nesmíme, protože je to odměna 

za krev.“ Usnesli se tedy, že za ně koupí hrnčířovo pole na pohřbívání cizinců. Proto 

se tomu poli až dodneška říká Pole krve. Tak se splnilo, co řekl prorok Jeremiáš: 

`Vzali třicet stříbrných, odhadní cenu za toho, kterého Izraelité tak odhadli, a dali je 

za hrnčířovo pole, jak mi Pán nařídil.' Ježíš pak byl předveden před vladaře. Vladař 

se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Ty (to) říkáš!“ Na žaloby 

velekněží a starších neodpověděl nic. Tu mu Pilát řekl: „Neslyšíš, co všechno proti 

tobě vypovídají?“ Ale Ježíš mu neodpověděl ani na jednu otázku, takže se vladař 

velmi divil. Bylo zvykem, že o svátcích vladař propouštěl lidu jednoho vězně, 

kterého chtěli. Právě tehdy měli pověstného vězně, jmenoval se Barabáš. Proto když 

se (lidé) shromáždili, zeptal se jich Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil? 

Barabáše, anebo Ježíše, kterému říkají Mesiáš?“ Věděl totiž, že ho vydali z nenávisti. 

Když zasedl na soudní stolec, poslala k němu jeho žena se vzkazem: „Nic neměj s 

tím spravedlivým! Kvůli němu jsem dnes ve snu mnoho vytrpěla.“ Velekněží a starší 

však přemluvili lid, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby dali popravit. Vladař se 

jich zeptal: „Kterého vám z těchto dvou mám propustit?“ Začali volat: „Barabáše!“ 

Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Na 

kříž s ním!“ On však namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: 

„Na kříž s ním!“ Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále 

vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl: „Nemám vinu 

na krvi tohoto člověka. To je vaše věc.“ Všechen lid odpověděl: „Jeho krev ať padne 

na nás a na naše děti!“ Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, 

aby byl ukřižován. Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu 

celou četu. Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili 

mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali 

se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. 

Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli 

ho, aby ho ukřižovali. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval 

se Šimon. Toho přinutili, aby mu nesl kříž. Když došli na místo zvané Golgota, což 

znamená `Lebka', dali mu pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili 

ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad 

hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ 

Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo 



přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit 

chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup 

z kříže!“ Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: 

„Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je (prý) to izraelský král! Ať nyní 

sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v 

něm zalíbení. Přece řekl: `Jsem Boží Syn!'„ Stejně ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním 

ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem 

tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená: 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam 

stáli, říkali: „On volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, 

nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali: „Počkej, chceme 

vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a 

skonal. 

Chvíle tiché modlitby vkleče. 

Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se 

rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho 

vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se mnoha (lidem). Když 

setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se 

dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží!“ Zpovzdálí tam 

přihlíželo i mnoho žen: (byly to) ty, které následovaly Ježíše už z Galileje a sloužily 

mu. Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka 

Zebedeových synů. Když nastal večer, přišel bohatý člověk pocházející z Arimatie, 

jmenoval se Josef. I on byl Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo 

tělo. Pilát poručil, aby mu ho vydali. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného 

plátna a uložil ho do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále. Před vchod do 

hrobky přivalil velký kámen a odešel. Marie Magdalská a druhá Marie (přitom) 

seděly naproti hrobu. Druhý den, to je po dnu příprav na svátek, přišli velekněží a 

farizeové společně k Pilátovi a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník 

ještě zaživa prohlásil: `Po třech dnech vstanu z mrtvých.' Dej tedy rozkaz zajistit 

hrob až do třetího dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukradnout ho a říci lidu: 

`Vstal z mrtvých.' Pak by ten poslední podvod byl ještě horší než první.“ Pilát jim 

odpověděl: „(Tady) máte stráž. Jděte a zajistěte (hrob), jak uznáte za dobré.“ Oni šli 

a zajistili hrob tím, že zapečetili kámen a (postavili) stráž. 

 


