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22. prosince

1. čtení: 1 Sam 1,24–28
Anna děkuje za narození Samuelovo.

Čtení z první knihy Samuelovy.

Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s  sebou do Hospo-
dinova domu v  Silo, s  tříročním býčkem, s  jednou měřicí mouky 
a  s  měchem vína; chlapec byl ještě malý. Porazili býka a  přivedli 
chlapce k Helimu.

Anna řekla: „Prosím, můj pane, jako že jsi živ, můj pane, já jsem 
ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu. Za tohoto 
chlapce jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak jsem 
ho prosila. A proto také já ho odevzdávám Hospodinu na všechny 
dny, po které bude živ – je odevzdaný Hospodinu.“

I klaněli se tam Hospodinu.

1 Sam 2,1.4–5.6–7.8abcd

Odp.: Srdce mé jásá v Bohu, mém spasiteli.

Srdce mé jásá v Hospodinu,  
moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. 
Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,  
neboť se raduji z tvé pomoci.

Luky siláků se lámou,  
ale slabí se opásávají silou. 
Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;  
kdo hladověli, mohou ustat od práce. 
Neplodná dostává sedm dětí,  
matka mnoha synů vadne osamělá.

Hospodin usmrcuje i oživuje,  
uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. 
Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,  
ponižuje a povyšuje.

Pozvedá z prachu ubožáka,  
ze smetiště povyšuje chudáka,  
aby ho posadil mezi knížaty  
a obdařil ho stolcem slávy.

Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. Králi národů a nárožní kameni církve, přijď a spas člověka, 

kterého jsi utvořil z hlíny. Aleluja.

Evangelium: Lk 1,46–56
Učinil mi veliké věci ten, který je mocný.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Maria řekla:
„Velebí má duše Hospodina  

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,  
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit 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. 
Mocně zasáhl svým ramenem,  
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,  
hladové nasytil dobrými věcmi  
a bohaté propustil s prázdnou.
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Ujal se svého služebníka Izraele,  
pamatoval na své milosrdenství,  
jak slíbil našim předkům,  
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“

Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.


