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Liturgie slova – 2. neděle adventní 

 

1. čtení – Iz 40,1-5.9-11 
Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, 
volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho 
nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. 
Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte 
stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať 
se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná! 
Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila 
Hospodinova ústa.“ Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión 
radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro 
Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se; řekni 
judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, 
jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má 
svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje 
beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. 
 

ŽALM 85 
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své 
svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost 
v naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – 
Věrnost vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro – 
a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a spása mu půjde 
v patách.  
 

2.čtení - 2 Petr 3,8-14 
Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc 
roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují 
z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby 
se všichni dali na pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle 
s rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a všechno, co se na ní bude nalézat. 
A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě 
a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví 
v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme – jak on to slíbil – nová nebesa a novou 
zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, 
horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. 
 

Evangelium - Mk 1,1-8 
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já 
posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, 
hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj 
a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom     

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 7.12. 

8.00 Za + Jiřího Královce, tři sestry, rodiče a celý rod 
9.30 (St.) Za + Ondřeje Císlera, manželku a rodiče  
PONDĚLÍ – 8.12. 

16.00 Za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu Jankovců 
STŘEDA – 10.12. 

8.00 Za + Marii Růžkovou, manžela, sestru a oboje rodiče 
PÁTEK – 12.12. 

16.00 Za + Marii Abrahámovou a rodiče 
SOBOTA – 13.12. 

8.00 Za členy živého růžence 
NEDĚLE – 14.12. 

8.00 Za + Václava Jankovce, otce a rodiče 
9.30 (St.) Za + Bohumila Kubše a rodiče 

 

 
O čem píše  
 

 
 
Svatý otec na apoštolské cestě do Turecka. V zemi, kde žije pouhé procento křesťanů, 
promluvil Svatý otec na podporu pronásledovaných. S konstantinopolským patriarchou 
Bartolomějem I. poté podepsal dohodu o sblížení s pravoslavnou církví.  
Dobrou duši Evropy připomněl papež František v proslovu před poslanci Evropského 
parlamentu. Projev mimořádné důležitosti zasáhl mnohé zastupitele až k slzám. Jaký 
bude dopad na praktickou politiku EU? Zamýšlejí se osobnosti české církve.  
Církev chce pomáhat propuštěným vězňům. Ochranu před recidivou a snazší návrat 
do společnosti má umožnit projekt sociální farmy, jejž spouští Biskupství litoměřické 
spolu s Farní charitou Česká Lípa.  
Pouto silnější než smrt se vytvoří mezi hluchoněmou dívkou a ošetřující řádovou 
sestrou v novém filmu Příběh Marie. Zamysleme se s protagonistkami nad silným 
příběhem i nad mravními dilematy bez snadného řešení.  
TÉMA: Odpustit, ale nezapomenout? K čemu je dobré odpouštět a jak to dokázat, 
se zamýšlejí psychologové i teologové.  
P. Jan Rob SDB se dožívá sta let. Jeho životní příběh, jejž odkrývá v rozhovoru, mapuje 
osudy české církve ve 20. století.  
PERSPEKTIVY: Plné znění projevu Mons. Tomáše Halíka při převzetí čestného 
doktorátu v Erfurtu nebo rozhovor o výhodách a úskalích domácího vyučování 
doplňuje například úvaha o nových pravidlech odvolávání biskupů. 


