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Liturgie slova – 3. neděle adventní 

 

1. čtení – Iz 61,1-2a.10-11 
Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin 
pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, 
jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, 
hlásat Hospodinovo milostivé léto. Radostí budu jásat v Hospodinu, 
má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě 
šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu 
ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít 
setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi 
národy. 
 

ŽALM  
Velebí – má duše Hospodina – a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
– neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. – Od této chvíle mě 
budou blaho¬slavit – všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, 
který je mocný. – Jeho jméno je svaté – a jeho milosrdenství trvá od 

pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí. Hladové nasytil dobrými věcmi – 
a bohaté propustil s prázdnou. – Ujal se svého služebníka Izraele, – pamatoval na své 
milosrdenství. 
 

2.čtení - 1 Sol 5,16-24 
Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách 
děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha, 
nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho 
se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás 
dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro 
příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní. 
 

Evangelium - Jan 1,6-8.19-28 
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, 
aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím svět-lem, měl jen svědčit o tom světle. 
Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se 
ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: 
„Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: 
„Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já 
jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti 
poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani 
ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; 
ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se 
stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 
 
    

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 14.12. 

8.00 Za + Václava Jankovce, otce a rodiče 
9.30 (St.) Za + Bohumila Kubše a rodiče 
PONDĚLÍ – 15.12. 

16.00 Za + Václava Majera, sestru a bratra 
STŘEDA – 17.12. 

8.00 Za + otce převora Emila Dorničáka 
PÁTEK – 19.12. 

16.00 Za + Vojtěcha Webra a oboje rodiče 
SOBOTA – 20.12. 

8.00 Na dobrý úmysl 
NEDĚLE – 21.12. 

8.00 Za + Marii Janovcovou a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Annu Němečkovou, manžela a rodiče z obojí strany 

 

 
O čem píše  
 

 
 
Náboženští vůdci odmítají otroctví. Patnáct vrcholných představitelů světových 
náboženství podepsalo ve Vatikánu deklaraci proti zotročování. Byl mezi nimi 
i Mons. Tomáš Halík.  
Jsme zahleděni sami do sebe, varoval papež František. Při tiskové konferenci cestou 
z apoštolské cesty v Turecku Svatý otec pronesl hned několik provokujících výroků.  
Jsem Jusúf, váš bratr, zní název týdenní duchovní a kulturní akce v Hradci Králové, 
která je aktem křesťanské solidarity s pronásledovanými menšinami Blízkého východu.  
TÉMA: Zvony a zvoníci neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici. Je zvonění více 
práce, nebo služba? Umíme se o své zvony dobře starat? A jak se vůbec odlévá zvon?  
Katolický týdeník v novém kabátě představuje v rozhovoru šéfredaktor Antonín 
Randa. Jak budou noviny vypadat od Nového roku?  
DOMA: Vánoce v nemocnici. Za dětmi, jejichž Vánoce nebudou takové, jak si je 
představují, se vypravila redaktorka KT například i na detoxikační oddělení.  
Příloha Cesty 121 představí činnost sdružení i některé jeho klienty, mj. vitálního 
devadesátiletého kněze P. Bohumila Koláře. 


