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Liturgie slova – 4. neděle adventní 

 

1.čtení - 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj 
od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, 
já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed 
stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, 
které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se 
Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: 
Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já 
jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským 
lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před 
tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti 
největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam 
a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se 
neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým 
izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. 
Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny 

a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, 
a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé 
království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“ 
 
2.čtení - Řím 16,25-27 
Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle 
kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných 
časů, ale nyní je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem 
národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď 
skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen. 
 
Evangelium - Lk 1,26-38 
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 
k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala 
Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, 
ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, 
neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude 
veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude 
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria 
řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch 
svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, 
Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, 
ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: 
„Jsem služebnice Pá-ně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. 

POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
28.12.12.2014 – 4.1.2015 

NEDĚLE - 28.12. – SVÁTEK SV. RODINY 
AK 8.00  
AK 9.30 O Boží požehnání pro rodiny 
KK 18.00 Za + Antonína Haise 
PONDĚLÍ – 29.12. 
AK 8.00 Za + Jiřího Hánu, rodiče a oba rody 
ÚTERÝ –  30.12.  
AK 8.00 Na poděkování Bohu a Panně Marii 
KK 17.15 Za + Jaroslava a Filomenu Hubáčkovy, rodiče a sourozence 
STŘEDA – 31.12. 
AK 15.00 Na poděkování za rok 2014 
ČTVRTEK – 1.1. – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
AK 8.00  
AK 9.30 Za Vladimíra a Jindřišku Krstevovy 
KK 18.00  
PÁTEK –  2.1. 
AK 8.00 Za + Anežku Mathauserovou, rodiče a sourozence 
KK 17.15 Za + Pavla Gaviho 
SOBOTA –  3. 1. 
KK 17.15  
NEDĚLE – 4.1. – 2.NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 
AK 8.00 Na poděkování za 80 let života a o požehnání a za zemřelé z celého 

rodu 
AK 9.30 O Boží požehnání pro celou rodinu a za zemřelé příbuzné a přátelé 
KK 18.00 Za + Annu Strádalovou, manžela a oba rody 
 

O čem píše Katolický týdeník 
Kristus přichází v chudých. Lidé na okraji společnosti o Vánocích tradičně poobědvají 
s Komunitou Sant’Egidio a dobrovolníky. Na půlnoční se vstupenkou? Vzhledem 
k bezpečnostním rizikům to v Jeruzalémě jinak nechodí. Palestinští křesťané prožívají 
svátky v ovzduší strachu. Vánoční kázání P. Toufara přináší Miloš Doležal. A s ním 
vzpomínku na poslední Vánoce tohoto mučedníka komunismu. TÉMA: První a druhý 
život Jakuba Jana Ryby. Do Rožmitálu po stopách skladatele populární České mše 
vánoční, do pražské katedrály na „Rybovku“ s poslanci a lordy. Vánoce v zákopech 
prožijeme prostřednictvím autentických zápisků vojáků 1. světové války, jejíž 100. 
výročí připadlo na letošní rok. Pavlína Filipovská a Jiří Grygar se představují 
v rozhovorech o Purpuře, kometě, Vánocích v rodinném kruhu a zdravé skepsi. 
PERSPEKTIVY: Diskuze nad synodou pokračuje. Do debaty nad závěry mimořádné 
synody o rodině se zapojili čtenáři i teologové. Kde leží v církvi hranice dialogu?  


