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5. neděle postní (3. v karanténě)

Judica 

Texty písní a Biblická čtení

ČCE Vršovice



Úvodní čtení

Žalm 51, 8–12 a 14

8 …v opravdovosti máš zalíbení, Hospodine, dáváš mi poznávat 
tajuplnou moudrost. 
9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad 
sníh. 
10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 
11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 
12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
… 
14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.



2. že již ráčil pohlédnouti, / milostí svou k nám se hnouti /
v tyto časy nebezpečné; / zpívejme mu žalmy vděčné. 

3. Vzbuzuje nám ku pomoci / vůdce věrné z bludu noci: / ó
Pane náš všemohoucí, / ved' i dál své dílo skvoucí! 

4. Co jsi počal, Pane milý, / při nás z lásky, doved' k cíli;/
doufáme my v tebe, Pane, I že tvé dílo přece stane. 

5. Obnov nám své slÍby svaté,/ slovem víry v srdce vsáté, I
pro milost to učiň svoji, / ať se lid tvůj v jedno pojí, 

6. jenž jest velmi rozptýlený,/ z cesty pravdy pomýlený;/ ó
Pastýři předůstojný, / dávej církvi pokoj hojný. 

7. Rač se, Pane, přičiniti, / lidi ze sna probuditi, / ať tvá
pravda všechny bludy / rozptyluje vždy a všudy, 



1. čtení

Jonáš 3

1 I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé:
2 „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti 
uložím.“
3 Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo 
veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny.
4 Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet 
dní, a Ninive bude vyvráceno.“
5 I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od 
největšího až po nejmenšího.
6 Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil 
svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela.
7 Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho mocných rádců ! 
Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. 
8 Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. 
Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou.
9 Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího 
hněvu a nezahyneme.“
10 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že 
jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak .





Matouš 9, 9–13

9 Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem 
Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
10 Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných 
hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky.
11 Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí 
s celníky a hříšníky?“
12 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 
13 Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel 
jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Základ kázání
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