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Týdenní čtení 

Antifona   Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, 

ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, 

ukáži mu svoji spásu. Ž91,15-16 

SZ čtení: Deuteronomium 26, 1-11 
  1Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do 

dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní,  
  2vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, 

kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, 
které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno.  

  3Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: 
„Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, 
o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá.“  

  4Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, 
tvého Boha.  

  5Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: „Můj 
otec byl Aramejec bloudící bez domova , sestoupil do Egypta a s 
hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a 
početným národem.  

  6Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás 
zotročovali.  

  7Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás 
vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak.  

  8Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za 
veliké hrůzy, se znameními a zázraky,  

  9a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající 
mlékem a medem.  

  10Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi 
dal, Hospodine.“ A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a 
pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem.  

  11Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, 
tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. 
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Modlitba díkůvzdání za úrodu, zasazená do rámce jarní liturgie 
„prvotin“, obsahuje velmi staré vyznání víry, které se člení do tří částí: 
povolání patriarchy (potulný Aramejec Jákob), dar svobody po hořké 
zkušenosti v Egyptě, dar „země oplývající mlékem a medem“. Z tohoto 
„vyznání“ je patrné, že se Bůh „vtělil“ do konkrétních lidských 
událostí, které byly někdy poznamenané bolestí a hříchem. Každý 
jednotlivý žid chápal tyto události jako své osobní dějiny, které jej 
vyzývaly k vlastní odpovědi. K této odpovědi patřilo slovo vyznání a 
vděčnost projevená hmotným darem. 
 
Epištolní text :Římanům 10, 8b-13 

  ‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo 

víry, které zvěstujeme.  

  9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že 
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.  

  10Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,  
  11neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘  
  12Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán 

všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť  
  13‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘.  

 
„Bůh vyvedl Izraele z Egypta“-tato věta je souhrnem víry každého 
Izraelity. „Bůh vyvedl Krista z mrtvých“-toto vyznání obsahuje víru 
nové smlouvy, ve které se naplnily starozákonní dějiny. Víře v Ježíšovo 
vzkříšení odpovídá vyznání „Ježíš je Pán“. Místem, kde klíčí víra, je 
lidské srdce, nejvnitřnější svatyně člověka. Z tohoto nejhlubšího středu 
však dokonalá a plná víra „přetéká“ navenek a projevuje se veřejně, 
před druhými lidmi. Takové svědectví víry přináší spásu nejen tomu, 
kdo vyznává, ale také tomu, kdo naslouchá, pokud ve svém srdci 
přisvědčí těm slovům se živou vírou. 
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Evangelium: Lukáš 4, 1-13 

  1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po 

poušti  

  2čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když 
se skončily, vyhladověl.  

  3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho 
chléb.“  

  4Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom 
chlebem.“  

  5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal 
všechna království země  

  6a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž 
mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:  

  7Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“  
  8Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu 

svému, a jeho jediného uctívat.“  
  9Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek 

chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;  
  10vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘  
  11a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“  
  12Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina 

Boha svého.“  
  13Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané 

chvíle.  
 
Čtyřicet let trvalo putování Izraele pouští, čtyřicet dní pobyl na poušti 
Ježíš. Poušť je místem zásadního rozhodnutí pro Boha, nebo proti 
němu. Ježíš se tam střetává s ďáblem v moci Božího slova a v síle 
Ducha, kterého přijal po křtu. V Lukášově podání se třetí pokušení 
odehrává v Jeruzalémě čili ve městě, ke kterému také směřuje celé 
evangelium. „Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do 
určeného času“ (v. 13). Tento čas nastal při vyvrcholení Ježíšova 
života v Jeruzalémě. Tam podstoupil nejdůležitější pokušení: přijmout 
nebo odmítnout své mesiánské poslání skrze cestu kříže. 
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Čtení textu  

Navrhované rozdělení : čt-pá SZ text , so-po evangelium, út-čt 

epištola 

Číst nejlépe ráno! 

Zkusit si postupně (třeba každý den něco) odpovědět na tyto otázky: 

O čem to čtení je? 

Co se o tom ve čtení říká? 

Obsahuje čtení nějaké povzbuzení, potěšení či zaslíbení? 

Za jakých podmínek či okolností? 

Obsahuje nějaké napomenutí či varování? 

Najdu v něm příklad k následování nebo konkrétní návod k jednání? 

Co říká čtení o Bohu a člověku  

 
Zastavení během dne 

Během dne si text alespoň jedenkrát znovu přečíst ale nepřemýšlet 

nad ním! Jen nechat Boží slovo zaznít v ústech a v srdci ! 

 

 


