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Liturgie slova – 1.neděle adventní 
 

1.čtení - Iz 2,1-5 
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se 
v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na 
vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny 
národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme 
na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým 
cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, 
z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat 
četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. 
Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. 
Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle! 
 
Žl 122 - Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 
Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu Hospodinova půjdeme!“ 
– Už stojí naše nohy – v tvých branách, Jeruzaléme!  

Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, – jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby 
chválil Hospodinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, – stolce Davidova domu. 
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, – ať vládne mír v tvých 
hradbách, – bezpečnost v tvých palácích!  
Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: Pokoj v tobě! – Kvůli domu Hospodina, 
našeho Boha, – budu ti přát štěstí. 
 
2.čtení - Řím 13,11-14 
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze 
spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den 
se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme 
počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech 
a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista 
a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti. 
 
Evangelium - Mt 24,37-44 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době 
Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, 
kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě 
tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, 
druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá 
ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby 
hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by 
mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde 
v hodinu, kdy se nenadějete.“ 
 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  1.12. 

8.00 Za + Alžbětu Kulhánkovou, manžela a děti 
9.30 (St.) Za + Annu Němečkovou, manžela Jiřího a celý rod 
PONDĚLÍ – 2.12. 

16.00 Za + Jana Krčmu a manželku 
STŘEDA – 4.12. 

8.00 Za + Marii Konopíkovou, manžela a celý rod 
PÁTEK – 6.12. 

16.00 Za + Václava Krumla, manželku, syna, snachu a oboje rodiče 
SOBOTA – 7.12. 

8.00 Za + Jakuba Konáše, manželku a oboje rodiče 
NEDĚLE –  8.12. 

8.00 Za + Václava Jankovce, otce a rodiče 
9.30 (St.) Za + Ondřeje Císlera, manželku a rodiče 

 

O čem píše  
 

 
Zpravodajství i publicistika se věnují novinkám, které se týkají majetkového narovnání 
státu s církvemi. Katolická církev avizuje záměr zřídit investiční fond, který by měl 
zajistit společenství pro budoucnost.  
Česko navštívil milánský arcibiskup Angelo Scola. Poskytl KT exkluzivní rozhovor 
během své krátké plavby po Vltavě.  
Závěru Roku víry se věnuje nejen zahraniční zpravodajství, ale ohlíží se za ním také 
ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz.  
Tomáš Halík své čtenáře znovu nezklamal! Informuje o tom kulturní rubrika. Před 
Vánoci již tradičně přichází s novým knižním titulem. Jeho titul tentokrát zní: Žít 
s tajemstvím.  
Tematická stránka otevírá téma „Bojím se o sebe.“ Opakem naděje, kterou si 
v adventním čase připomínáme, jsou naše různé strachy a obavy o sebe. Jak se k nim 
postavit?  
KT vychází s rodinnou přílohou Doma. Ta je tentokrát zaměřena na děti a sport. 
Rozhovor s hokejistou Jiřím Dopitou otevírá téma, jak je sport v životě dětí důležitý 
a jak na tom dnešní ratolesti jsou s pohybem.  
Uvnitř listu naleznou čtenáři speciální Adventní přílohu. Nabízí zamyšlení nad adventní 
nadějí v rušné každodennosti a také brožurku s nevšedním adventním putováním po 
Svaté zemi.  
Noviny uzavírá rozhovor, v němž Veronika Bartošová představuje zdravotní klauny. 
Lidi, kteří si nasadí červený nos a jdou do nemocnice rozesmát pacienty. 


