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Liturgie slova – 2.neděle adventní 
 

1.čtení - Iz 11,1-10 
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine 
na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, 
duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před 
Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat 
podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle 
práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí 
svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude 
provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude 
přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče 
budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva 
s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk 
plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou 
do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé 
mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody 

pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou 
hledat a jeho sídlo bude slavné. 
 

Žl 72 -  
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 
Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlnost královskému synu. – Ať vládne 
tvému lidu spravedlivě, – nestranně tvým ubohým.  
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude 
vládnout od moře k moři, – od Řeky až do končin země.  
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. 
– Smiluje se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život.  
Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. – 
A v něm budou požehnána všechna plemena země, – blahoslavit ho budou všechny 
národy. 
 

2.čtení - Řím 15,4-9 
Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom 
z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti 
a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak 
budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. 
Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – 
k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že 
Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby 
pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu 
velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“ 
 

 
 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  8.12. 

8.00 Za + Václava Jankovce, otce a rodiče 
9.30 (St.) Za + Ondřeje Císlera, manželku a rodiče 
PONDĚLÍ – 9.12. 

16.00 Za + P. vikáře Františka Veřtáta a rodiče 
STŘEDA – 11.12. 

8.00 Za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu Jankovců 
PÁTEK – 13.12. 

16.00 Za + Josefa Chocholatého, syna a oboje rodiče 
SOBOTA – 14.12. 

8.00 Za + Marii Abrahamovou a rodiče 
NEDĚLE –  15.12. 

8.00 Za + Jana Váchala, manželku a dvě děti 
9.30 (St.) Za + Bohumila Kubše a rodiče 

 

O čem píše  
 

 
Kolona se stromem z domažlických lesů určeným pro Vatikán se zastavila v Řezně, ale 
vytrvale míří do Věčného města. Město Waldmünchen v Bavorech získalo svůj dar pro 
svatopetrské náměstí právě na naší straně vrchu Čerchova. KT sleduje cestu stromu do 
centra katolické církve. Papež představil svůj program – přibližujeme exhortaci Radost 
evangelia – „programové prohlášení“ Svatého otce, které vzniklo už v srpnu po 
návratu ze Svtových dnů mládeže v Riu de Janeiru.  
K hospodaření církve a majetkovému narovnání se tentokrát KT opět vrací nejen 
v reakci na pokračující politickou diskusi o již uzavřeném tématu. Snažíme se 
nabídnout i pohled do budoucnosti. Zlepší majetkové narovnání finanční situaci 
církve, nebo se naopak zhorší? Tyto a jiné otázky jsme položili vybraným diecézím 
a řádům. Dvanáctá strana není tentokrát věnována pouze rozhovoru, ale přinášíme 
vedle dialogu s tímto diecézním biskupem část dopisu Františka Radkovského věřícím 
ve své diecézi. Nový Slávek Klecandr – po třinácti letech vydává své druhé sólové 
album Pátý pád. Hovoříme s ním ale také na stránce kultury o čase adventním.  
Tematická dvoustrana je věnována Kolpingovu dílu. V těchto dnech totiž uplyne 200 
let od narození bl. Adolpha Kolpinga. Jeho odkaz žije do dnešních dnů… Povíme jak.  
Perspektivy se tentokrát věnují adventní naději. „Naším základním příspěvkem 
k uzdravování světa, zejména toho našeho západního, by měla být žitá naděje,“ míní 
autor úvodního textu Jiří Zajíc. KT tentokrát vychází se speciální přílohou Pražské 
Jezulátko. Přináší mj. zajímavý rozhovor s Američanem Richardem Pinardem, který se 
trvale usídlil nejen v Česku, ale i ve farnosti „U Jezulátka“. 


