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Liturgie slova – Svátek Křtu Páně 

 

1. čtení – Iz 42,1-4.6-7 
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj 
vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, 
národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet 
na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně 
bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na 
zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě 
povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě 
a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys 
otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí 
ve tmách.“ 
 
Žalm 29 
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – 
Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu 
se klaňte Hospodinu!  

Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak 
je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý!  
Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! – 
Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně. 
 
2.čtení - Sk 10,34-38 
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh niko-mu nestraní, ale 
v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům 
poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. 
Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve 
v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše 
z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, 
uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“ 
Zpěv před Evangeliem 
Aleluja. Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy 
světa. Aleluja. 
 
Evangelium - Mk 1,6b-11 
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul 
a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem 
svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně 
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!“    

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 11.1. 

8.00 Za + Václava Bozděcha, rodiče a švagra 
9.30 (St.) Za + Blaženu Pejsarovou 
PONDĚLÍ – 12.1. 

16.00 Za + Jana Blahníka a oboje rodiče 
STŘEDA – 14.1. 

8.00 Za + Vojtěcha Webera a oboje rodiče 
PÁTEK – 16.1. 

16.00 Za + Břetislava Jedličku, manželku, syna a oboje rodiče 
SOBOTA – 17.1. 

8.00 Za + Šimona Němce, manželku a děti 
NEDĚLE – 18.1. 

8.00 Za + manželé Polivkovy a tři syny a za rodiče Cibulkovy a syna 
9.30 (St.)  

 

 
O čem píše  
 

 
 
 
Skončilo setkání mladých křesťanů s bratry z komunity Taizé. Z centra setkání 
v pražských Letňanech i hostitelských farností přinášíme řadu reportáží.  
Jak vy, naši čtenáři, hodnotíte novou podobu KT? Slova chvály dávají potěšení, vaše 
kritika zase inspiruje ke konečným úpravám, aby se vám noviny četly co nejlépe.  
Křesťanství v rozhlase jindy a jinak. Náboženské vysílání Českého rozhlasu doznalo 
změn. Končí Glosy Dominika Duky i další pořady.  
Mafie versus katolická církev, i to je tvář dnešního Mexika. Mexičtí biskupové se po 
únosu skupiny studentů postavili proti násilí, odveta na sebe nenechává čekat.  
TÉMA: Češi jsou stále depresivnější, varují statistiky. Souvisí to se stresem i se 
špatnými návyky. Duševní nemoci a závislosti postihují také věřící. Podle psychiatra 
a jáhna Maxe Kašparů jde o pastoračně opomíjenou skupinu.  
Perspektivy: Jaké úkoly stojí před světem v roce 2015? A jak může Vatikán ovlivnit 
mezinárodní politiku? Svůj pohled nabízí Martin T. Zikmund.  
DOMA: Večerníček slaví padesátiny. O populární večerní pohádce včera a dnes 
vypráví pamětnice – dramaturgyně a scenáristka Marie Kšajtová.  
„Svoji svobodu si zasloužíme,“ tvrdí v rozhovoru o svém novém albu Marek Eben. 


