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10. ledna
nebo ve čtvrtek po Zjevení Páně, překládá-li se tato slavnost na neděli

1. čtení: 1 Jan 4,19–5,4
Aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní!
My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: 

„Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo 
nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého 
nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, mi-
loval i svého bratra.

Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo 
miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho mů-
žeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme 
jeho přikázání.

Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. 
Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, 
vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

Žl 72,1–2.14+15bc.17

Odp.: Pane, budou se ti klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc,  
svou spravedlnost královskému synu. 
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,  
nestranně tvým ubohým.

Vymaní je z křivdy a násilí,  
neboť jejich krev je drahá v jeho očích. 

Stále se budou za něho modlit,  
ustavičně mu budou žehnat.

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: srov. Lk 4,18
Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, 

abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

Evangelium: Lk 4,14–22a
Dnes se naplnilo toto Písmo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla 
po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili.

Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu 
do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka 
Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: ,Duch Páně je nade mnou, 
proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou 
zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, 
abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto 
Páně.‘

Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze 
na něho upřeně hleděli.

Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě 
slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst.


