
První čtení 
 
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. 
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se 
vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé 
úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako 
jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly 
vaše. 

(Iz 55, 6–9) 
 
 
Žalm 
 
Po každém verši se zpívá aleluja 
 
1. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy ve známost uvádět tvou 
věrnost po všechna pokolení. 
 
2. Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v nebesích jsi pevně založil svou věrnost. 
 
3. Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě 
provází všudy. 
 
4. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. 
 
5. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. 
 
6. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. 
 

(z Žalmu 89) 
 
 
Evangelium 
 
 Ježíš řekl: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte 
těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do 
tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, 
dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak 
jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží 
uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí 
vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, 
u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci 
půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, 
půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, 
neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. 

(Lk 6, 27–36) 
 
 
 



Přímluvy 
 
1. Bože, náš Otče, naplňuj náš život svým milosrdenstvím a dej, abychom uměli velkoryse 
odpouštět.  
 
2. Dej nám vytrvalost ve víře a vlož do našeho srdce touhu po tvém království. 
 
3. Kriste, tys vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Buď oporou všem, kdo prochází 
zkouškami. 
 
4. Prosíme tě, Bože, za celou církev. Rozjasni nad ní svou tvář. 
 
5. Prosíme tě za všechny, kdo pomáhají utlačovaným, cizincům, osamělým. 
 
6. Prosíme tě, aby křesťané v naší zemi byli opravdovými svědky naděje a kvasem jednoty. 

7. Prosíme za všechny národy země, aby žily v míru a vzájemném porozumění, prosíme za 
oběti válek a násilí. 

8. Svěřujeme ti naše blízké, přátele a ty, kdo nás prosili o modlitbu a modlí se za nás. 
 
 
 
 
Modlitba 
 
Bože všech lidí, tvá láska nás pobízí, abychom do svého přátelství zahrnuli nejen ty, kdo jsou 
jako my, ale abychom milovali i neznámé lidi a cizince. Chtěli bychom tak, jako ty přijímáš 
nás, i my přijímat ostatní. 


