
22. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 16,21-27 





Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás 
naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom 
vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z (moci) 
Pána Ježíše. Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se 
smilství; naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a 
počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají 
Boha. Nikdo ať v té věci nezkracuje a nepodvádí svého bratra, 
protože Pán to všechno přísně trestá, jak jsme vám to už dříve 
pověděli a důrazně připomněli. Bůh nás přece nepovolal k 
nečistotě, ale k posvěcení! Proto, když tím (příkazem) někdo 
pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává svého 
svatého Ducha. 1 Sol 4,1-8



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují četné ostrovy!
Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo,
chrání život svých svatých,
z ruky bezbožníků je vytrhuje.



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Spravedlivému vychází světlo
a lidem upřímného srdce radost.
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
a oslavujte jeho svaté jméno!



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi









Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste
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Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do 
Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, 
že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal 
stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti 
nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, 
satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale 
lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za 
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! 
Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj 
život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když 
získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu 
za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými 
anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ Mt 16,21-27
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