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30. prosince

šestý den oktávu Narození Páně

1. čtení: 1 Jan 2,12–17
Kdo koná, co chce Bůh, zůstává navěky.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Je-
žíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je 
od počátku. Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha. 
Napsal jsem vám, děti, protože jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, 
otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem 
vám, mládeži, protože jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a protože 
jste přemohli zlého ducha.

Nemilujte svět, ani co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není 
v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, žá-
dost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa. Svět však 
pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává 
navěky.

Žl 96,7–8a.8b–9.10

Odp.: Radujte se, nebesa, zajásej, země!

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,  
vzdejte Hospodinu slávu a moc,  
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří;  
v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! 
Třeste se před ním, všechny země!

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. 
Upevnil svět, aby nekolísal:  
národy řídí podle práva.

Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se 

Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi veliké světlo. Aleluja.

Evangelium: Lk 2,36–40
Mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V tom čase žila prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kme-
ne. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila 
v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. 
Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne 
v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom 
dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje 
do svého města Nazareta.

Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.


