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Liturgie slova – 4.neděle adventní
1.čtení - Iz 7,10-14
Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: „Vyžádej si
znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře
na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet
Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám
omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám
Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je
‘Bůh s námi’.“
Žl 24 - Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i ti, kdo jej obývají. –
Neboť on jej založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo smí stát na jeho
svatém místě? – Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše
nebaží po marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu od Boha, svého spasitele. – To je
pokolení těch, kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova Boha.
2.čtení - Řím 1,1-7
Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti.
Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází
jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že
vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání,
abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim
patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které
povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše
Krista.
Evangelium - Mt 1,18-24
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem.
Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její
muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův,
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se
stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají
mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku,
udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 22.12.
8.00
Za + Marii Janovcovou a oboje rodiče
9.30 (St.)
PONDĚLÍ – 23.12.
16.00
O požehnání pro Jana Váchala, manželku a děti
ÚTERÝ – 24.12.
21.00
Za + Jana Královce, manželku a oboje rodiče
STŘEDA – 25.12.
8.00
Za farnost
9.30 (St.) Za + Josefa Fronka a oboje rodiče
ČTVRTEK – 26.12.
8.00
Za + Josefa Svobodu, syna a oboje rodiče
9.30 (St.) Za Josefa Buška, dvoje rodiče a bratra
PÁTEK – 20.12.
8.00
Za + Annu Ouřadovou, manžela a syna
17.00
Koncert
SOBOTA – 28.12.
8.00
Za + Jana Krčmu, manželku a rodiče
NEDĚLE – 29.12.
8.00
Za + Jiřího Červenku a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Adama Hrdinu, manželku a rodiče z obojí strany

O čem píše
Velký obrázek Martiny Špinkové Cesta do Betléma otevírá tradiční vánoční dvojčíslo
KT, které míří už v tomto týdnu za svými čtenáři. Celým číslem se samozřejmě jako
červená nit vinou vánoční témata: Kam vyrazit za betlémy, K Vánocům si nepřeju nic,
Pohádka, co má vykřesat vánoční pohodu, Zeď mezi Vánoci a Velkou nocí, Ugandské
Vánoce a mnoho dalších textů provede čtenáře svátečními dny. Kardinál Duka se
vrátil z Říma po jednáních o restitucích s jasnou zprávou: „S papežem jsme v souladu.“
Informuje o tom zahraniční rubrika. V komentáři se pak ohlížíme za „hradními
kotrmelci“ – kolem sv. Víta je prý přírodní rezervace. Dvě zajímavé osobnosti, které
jsou si poměrně vzdálené, promlouvají ke čtenářům: Halina Pawlovská říká: „Kde se
lidi rádi maj, tam mají i ráj.“ Dále hovoří nejen o víře a těžkých životních situacích.
Olomoucký biskup Josef Hrdlička se zamýšlí nad podmanivostí betléma a prozrazuje,
jaké jsou Vánoce v životě biskupově. Třetí společný výslech – o vztahu vědy a víry,
o počátku i možném konci světa hovořili při sklence vína kardinál Dominik Duka
a astronom Jiří Grygar. KT byl u toho a diváci ČT 2 mohou výsledek rozprávění
zhlédnout na Nový rok v 16.20.
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