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17. prosince

1. čtení: Gn 49,1a.2.8–10
Nebude odňato žezlo od Judy.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Jakub povolal své syny a řekl jim:
„Shromážděte se a slyšte, synové Jakubovi,  

slyšte Izraele, svého otce!
Judo, tvoji bratři tě budou chválit,  

tvá ruka dopadne na šíji tvých nepřátel,  
budou se ti klanět synové tvého otce. 
Lví mládě je Juda,  
od kořisti vstáváš, synu můj;  
uléhá si a odpočine jako lev,  
jako lvice, kdo se ho odváží rušit? 
Nebude odňato žezlo od Judy,  
vladařská hůl od jeho kolen,  
dokud nepřijde Vládce;  
národy ho budou poslouchat.“

Žl 72,1–2.3–4ab.7–8.17

Odp.: 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.

Hory přinesou lidu pokoj,  
pahorky spravedlnost. 

Zjedná právo ubohým z lidu,  
pomůže chudákům.

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,  
dokud nezanikne luna. 
Bude vládnout od moře k moři,  
od Řeky až do končin země.

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.

Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. Moudrosti Nejvyššího, ty mocně i mírně řídíš všechno, 

přijď a nauč nás cestě rozumnosti. Aleluja.

Evangelium: Mt 1,1–17
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova.
Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho 

bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry – jejich matka byla Tamar. Fáres 
byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, 
Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boa-
zův – jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho matka 
byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida.

David byl otec Šalomounův – jeho matka byla žena Uriášova. Ša-
lomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh 
otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec 
Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jotám otec Achazův, Achaz otec 



kulturaslova.cz

Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon 
otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónské-
ho vyhnanství.

Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel 
byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliaki-
mův, Eliakim Azorův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliu-
dův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl 
otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů ro-
dokmenu, od Davida až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od ba-
bylónského vyhnanství až ke Kristu čtrnáct.


