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PRVNÍ ČTENÍ 

1 

Ex 17,3-7 

Dej nám vodu, ať se napijeme. 

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. 
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak 
jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš 
dobytek žízní?“ 
 Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? 
Ještě trochu a ukamenují mě!" 
 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu ně- 
kolika starců z Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil 
do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, 
udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“ 
 Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval 
pak jméno toho místa Massa a Meriba kvůli hádce izrael- 
ských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že 
říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“ 
 
Žl 23(22), 1-3a.3b-4.5.6 Odp.: 1 
 
Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, 
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. 
Občerstvuje mou duši, 
vede mě po správných cestách 
pro svoje jméno. 

Odp. 

I kdybych šel temnotou rokle, 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 
Tvůj kyj a tvá hůl, 
ty jsou má útěcha. 

Odp. 

Prostíráš pro mě stůl 
před zraky mých nepřátel, 
hlavu mi mažeš olejem, 
má číše přetéká. 

Odp. 
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Štěstí a přízeň mě provázejí 
po všechny dny mého života, 
přebývat smím v Hospodinové domě 
na dlouhé, předlouhé časy. 

Odp. 

 

2 

Ez 36,24-28 

Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot, 

Čtení z knihy proroka Ezechiela. 
Tak praví Hospodin: 
 „Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí 
a přivedu vás do vaší vlasti. Pokropím vás očistnou vodou 
a budete čistí od všech svých nečistot, očistím vás od všech 
vašich model. 
 Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, ode- 
jmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 
 Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle 
mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. 
 Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, bu- 
dete mým lidem a já budu vaším Bohem.“ 
 
 
Žl 34(33), 2-3.6-7.8-9.(14-15.16-17) Odp.: 9a 
 
Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
 
Ustavičně chci velebit Hospodina, 
vždy bude v mých ústech jeho chvála. 
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, 
ať to slyší pokorní a radují se. 

Odp. 

 
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, 
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. 
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, 
pomohl mu ve všech jeho strastech. 

Odp. 

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl 
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. 
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Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, 
blaze člověku, který se k němu utíká. 

Odp. 

(Zdržuj svůj jazyk od zlého, 
své rty od falešných slov. 
Chraň se zlého a čiň dobré, 
hledej pokoj a usiluj o něj! 

Odp. 

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, 
k jejich volání se kloní jeho sluch. 
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, 
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.) 

Odp. 

 

3 

Ez 47,1-9.12 

Viděl jsem vodu vytékající z chrámu; a všichni, k nimž se tato voda dostala, se uzdravili. 

Čtení z knihy proroka Ezechiela. 
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle - pod chrá- 
movým prahem prýštila voda směrem na východ - na východ 
totiž bylo chrámové průčelí - voda stékala pod pravou chrá- 
movou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní bra- 
nou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, 
a hle - voda vytékala z jižní strany. 
 Anděl vyšel ven směrem k východu, měl v ruce měřicí 
provazec a naměřil tisíc loket a dal mi přebrodit vodu: sa- 
hala ke kotníkům. Naměřil opět tisíc loket a dal mi přebrodit 
vodu: sahala ke kolenům, a naměřil zase tisíc loket a dal 
mi ji přebrodit: sahala k bokům. Naměřil dalších tisíc loket: 
byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, neboť voda tak 
vzrostla, že se dala jen přeplavat, byla to řeka, která se přebrodit nedala. 
 Tu mi řekl: „Jistě ses díval, synu člověka!“ Pak mě přivedl 
zpět na břeh řeky. Když jsem se vrátil zpět, viděl jsem na 
břehu řeky veliké množství stromoví z obou stran. 
 Řekl mi: „Tato voda, která vytéká do východní krajiny, 
stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho 
voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou 
všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb 
bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. 
 Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste vše- 
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liké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho 
ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda 
bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem 
jeho listí.“ 
 
Žl 27(26), 1.4.8b-9abc.13-14 Odp.: 1a 
 
Odp.: Hospodin je mé světlo a má spása. 
 
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? 
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? 

Odp. 

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: 
abych směl přebývat v Hospodinově domě 
po všechny dny svého života, 
abych požíval Hospodinovy něhy 
a patřil na jeho chrám. 

Odp. 

Hospodine, hledám tvou tvář. 
Neskrývej svou tvář přede mnou, 
v hněvu neodmítej svého služebníka. 
Tys má pomoc, nezavrhuj mě! 

Odp. 

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina 
v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný, 
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! 

Odp. 
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DRUHÉ ČTENÍ 

1 

Řím 6,3-5 

Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni; musíme žít novým životem 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
(Bratři!) 
 My všichni, kteří j smě byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, 
byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrtí. 
 Tím křestním ponořením do jeho smrtí byli jsme spolu 
s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Ot- 
covou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. 
 Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní 
v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. 
 
 

2 

Řím 8,28-32 

Aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
(Bratři!) 
 Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dob- 
rému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si 
napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obra- 
zem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, 
které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospra- 
vedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. 
 Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás 
za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? 
 
 

3 

l Kor 12,12-13 

My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
(Bratři!) 
 Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všech- 
ny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné 
tělo, tak je tomu také u Krista. 
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 Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem 
v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svo- 
bodní - všichnijsme byli napojeni jedním Duchem. 
 
 

4 

Gal 3,26-28 

Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. 
(Bratři!) 
 Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, vy 
všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není 
Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už 
není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. 
 
 

5 

l Petr 2,4-5.9-10 

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. 
Milovaní! 
 Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice od- 
hodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy 
sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým 
kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné 
skrze Ježíše Krista. 
 Vy jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, 
lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak 
veliké věci vykonal' ten, který vás povolal ze tmy ke svému 
podivuhodnému světlu. Kdysi jste 'nebyli (jeho) lid,' teď však 
jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství,' teď však se jeho 
'milosrdenství na vás projevilo'. 
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6 

Ef 4,1-6 

Jeden Pán, jedna vira, jeden křest. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. 
(Bratři!) 
 Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hod- 
ným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom vše- 
stranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem 
v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, 
spojeni poutem pokoje. 
 Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně 
tak jen jedno vytoužené dobro, kekterémujste byli povoláni. 
 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, 
který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. 
 



Biblická čtení – křest malých dětí 

www.liturgie.cz 9   text © ČBK 

EVANGELIUM 

 

1 

Zpěv před evangeliem Jan 14,6 
(Aleluja.) Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, 
nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Aleluja.) 
 
Mt 22,35-40 

To je největší a první přikázání. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
 Jeden z farizeů, znalec Zákona, chtěl Ježíše přivést do 
úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně nei- 
větší?“ 
 Odpověděl mu: „'Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší 
a první přikázání. Druhé je podobné: 'Miluj svého bližního 
jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zá- 
kon i Proroci.“ 
 

2 

Zpěv před evangeliem Ef 4,5-6a 
(Aleluja.) Jeden Pán, jedna víra, jeden křest; 
jeden Bůh a Otec všech. (Aleluja.) 
 
Mt 28,18-20 

Získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
 Ježíš přistoupil k jedenácti učedníkům a promluvil: „Je 
mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte 
za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám 
přikázal. 

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 
 

3 

Zpěv před evangeliem 2 Tim 1, 10b 
(Aleluja.) Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti 
a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. (Aleluja.) 
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Mk 1,9-11 

Dal se od Jana v Jordáně pokřtít. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
 Ježíš přišel z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jor- 
dáně pokřtít. 
 Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo 
a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval 
hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ 
 

4 

Zpěv před evangeliem Srv. Mt 11,25 
(Aleluja.) Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, 
že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. (Aleluja.) 
 
Mk 10,13-16 

Nechte děti přicházet ke mně. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
 (Matky přinášely k Ježíšovi) děti, aby jim požehnal. Ale 
učedníci (jim) to zakazovali. 
 Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte 
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 
Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží krá- 
lovství jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ 
 Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. 
 

5 

Zpěv před evangeliem Jan 8,12 
(Aleluja.) Já jsem světlo světa, praví Pán, 
kdo mě následuje, bude mít světlo života. (Aleluja.) 
 
Mk 12,28b-34 

Slyš, Izraeli! Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
 Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se 
ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 
 Ježíš odpověděl: „První je toto: 'Slyš, Izraeli! Hospodin, 
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou 
svou silou.' 
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 Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné 
jiné přikázání není větší než tato.“ 
 Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle 
pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho 
a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou 
a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti 
a dary.“ 
 Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, 
řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už 
neodvážil dát mu nějakou otázku. 
 
Nebo kratší text: Mk 12,28b-31 
 
Slova svatého evangelia podle Marka. 
 Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se 
ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 
 Ježíš odpověděl: „První je toto: 'Slyš, Izraeli! Hospodin, 
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou 
svou silou.' 
 Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné 
jiné přikázání není větší než tato.“ 
 

6 

Zpěv před evangeliem Srv. Jan 3,16 
(Aleluja.) Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; 
každý, kdo v něho věří, má věčný život. (Aleluja.) 
 
Jan 3,1-6 

Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
 Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židov- 
ské velerady. 
 Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že 
jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat 
ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh.“ 
 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se 
nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ 
Nikodém mu namítl: „Jak se může člověk narodit, když 
je starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna 
a narodit se.“ 
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 Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se ne- 
narodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího krá- 
lovství. 
 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je 
duch.“ 
 

7 

Zpěv před evangeliem Jan 8,12 
(Aleluja.) Já jsem světlo světa, praví Pán, 
kdo mě následuje, bude mít světlo života. (Aleluja.) 
 
Jan 4,5-14 

Pramen vody, tryskající do života věčného. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
 Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blíz- 
ko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. 
Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil 
se - tak (jak byl) - u té studny. 
 Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena na- 
vážit vodu. 

Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ Jeho učedníci totiž odešli do 
města, aby koupili něco k jídlu. 
 Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš 
o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány 
nestýkají. 
 Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo 
ti říká: 'Dej mi napíť, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal 
živou vodu.“ 
 Žena mu namítla: „Pane vždyť ani nemáš (vědro), a stud- 
na je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi 
snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto stud- 
nu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ 
 Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude 
zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, 
nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane 
se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ 
 

8 

Zpěv před evangeliem Srv. Jan 3,16 
(Aleluja.) Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; 
každý, kdo v něho věří, má věčný život. (Aleluja.) 
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Jan 6,44-47 

Kdo věří, má život věčný. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Ježíš řekl zástupům: 
 „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, 
který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 
 Stojí psáno v Prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha.' 
Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. 
Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, 
viděl Otce. 
 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný.“ 
 

9 

Zpěv před evangeliem Jan 8,12 
(Aleluja.) Já jsem světlo světa, praví Pán, 
kdo mě následuje, bude mít světlo života. (Aleluja.) 
 
Jan 7,37b-39a 

Potečou proudy živé vody. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
 Ježíš hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, 
ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod 
z jeho nitra.“ 
 To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. 
 

10 

Zpěv před evangeliem Jan 8,12 
(Aleluja.) Já jsem světlo světa, praví Pán, 
kdo mě následuje, bude mít světlo života. (Aleluja.) 
 
Jan 9,1-7 

Šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. 
Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám, 
nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" 
 Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale 
mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky 
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toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo 
nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo 
světa.“ 
 Po těch slovech 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. 
 

11 

Zpěv před evangeliem Jan 15,9b.5b 
(Aleluja.) Zůstaňte v mé lásce, praví Pán; 
kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. (Aleluja.) 
 
Jan 15,1-11 

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
 „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou 
ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, 
která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste 
už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. 
 Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest 
nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 
 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne 
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen 
ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. 
 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, mů- 
žete prosit, oč chcete, a dostanete to. 
 Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce 
a osvědčíte se jako moji učedníci. Jako Otec miloval mne, 
tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
 Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako 
jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce. 
 To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby 
se vaše radost naplnila.“ 
 


