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31. prosince

sedmý den oktávu Narození Páně

1. čtení: 1 Jan 2,18–21
Máte Ducha, kterého dává Svatý, a víte to všichni.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, Antikrist přichází, a teď 
se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že 
poslední hodina je tady. Oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli 
z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale mělo se na 
nich ukázat, že ne všichni jsou z nás.

Vy však máte Ducha, kterého dává Svatý, a víte to všichni. Nepíšu 
vám to proto, že pravdu neznáte, ale proto, že ji znáte a že z pravdy 
žádná lež nepochází.

Žl 96,1–2.11–12.13

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

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
zpívejte Hospodinu, všechny země! 
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno,  
rozhlašujte den po dni jeho spásu!

Radujte se, nebesa, zajásej země,  
zahuč, moře a vše, co je naplňuje;  
zaplesej, pole a vše, co je na něm. 
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

Před Hospodinem, že přichází,  
že přichází řídit zemi. 
Bude řídit svět spravedlivě,  
národy bude spravovat věrně.

Zpěv před evangeliem: Jan 1,14a.12a
Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho 

přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Aleluja.

Evangelium: Jan 1,1–18
Slovo se stalo tělem.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho 

nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v tem-

notě a temnota ho nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.
Přišel jako svědek, aby svědčil o  tom světle, aby všichni uvěřili 

skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo 

na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. 
Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.

Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří 
v  jeho jméno, kdo se zrodili ne z  krve, ani z  vůle těla, ani z  vůle 
muže, ale z Boha.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slá-
vu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: 
,Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než 
já.‘“

Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť 
Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a  pravda přišly skrze Ježíše 
Krista.

Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v ná-
ručí Otcově, ten o něm podal zprávu.


