4. neděle postní A – čtení z Písma
1. ČTENÍ 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu,
protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ Když Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě
tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však řekl Samuelovi: „Nevšímej si jeho
vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí
podle zdání, Hospodin vidí do srdce.“ Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale
Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho.“
A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten pase stáda.“
Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“
Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin:
„Nuže, pomaž ho; to je on." Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od
toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.
2. ČTENÍ: Ef 5,8-14
Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla
totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí
Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy; spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť
člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže
se v pravém světle. Všecko totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v Písmě:
Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
EVANGELIUM: Jan 9, 1. 6-9. 13-17.34-38
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Plivl na zem, udělal ze sliny bláto,
potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe" - to slovo znamená „Poslaný".
Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali:
„Není to ten, který tu sedával a žebral?" Jedni tvrdili: „Je to on." Jiní říkali: „Není, ale je mu
podobný." On řekl: „Jsem to já." Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš
udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak
nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím."
Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu." Jiní ale
namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!" A nemohli se dohodnout. Znovu
se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči?" On odpověděl: „Je to
prorok." Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a ty nás chceš poučovat?" A vyhnali ho. Ježíš se
dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?" Odpověděl: „A kdo je
to, pane, abych v něho uvěřil?" Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví." On na
to řekl: „Věřím, Pane!" a padl před ním na kolena.

