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11. ledna
nebo v pátek po Zjevení Páně, překládá-li se tato slavnost na neděli

1. čtení: 1 Jan 5,5–13
Duch, voda a krev.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní!
Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, 
ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je prav-
da. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno.

Když přijímáme svědectví lidské, tím větší platnost má svědectví 
Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu: kdo 
věří v Božího Syna, má o tom svědectví sám v sobě. Kdo Bohu ne-
věří, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává 
o svém Synu.

To je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho 
Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá.

Tohle vám píšu, abyste si byli vědomi, že máte věčný život, protože 
věříte ve jméno Syna Božího.

Žl 147,12–13.14–15.19–20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! 
nebo: Aleluja.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,  
chval svého Boha, Sióne,  
že zpevnil závory tvých bran,  
požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj  
a sytí tě jadrnou pšenicí. 
Sesílá svůj rozkaz na zemi;  
rychle běží jeho slovo.

Oznámil své slovo Jakubovi,  
své zákony a přikázání Izraeli. 
Tak nejednal se žádným národem,  
nesdělil jim svá přikázání.

Zpěv před evangeliem: Mt 4,23
Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval 

mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

Evangelium: Lk 5,12–16
A hned malomocenství od něho odešlo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když byl Ježíš v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství. 
Jakmile uviděl Ježíše, padl tváří k zemi a prosil ho: „Pane, chceš-li, 
můžeš mě očistit!“ Ježíš vztáhl raku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď 
čistý! “ A hned malomocenství od něho odešlo.

Pak mu nařídil: „Nikomu o  tom neříkej! Ale jdi, ukaž se knězi 
a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“

Zvěst o něm se šířila víc a více. Lidé se scházeli v celých zástupech, 
aby ho slyšeli a byli uzdraveni od svých nemocí. On se však uchyloval 
na opuštěná místa a tam se modlil.


