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4. ledna

1. čtení: 1 Jan 3,7–10
Nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je 
spravedlivý, jako i  Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je 
z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby 
ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedo-
pouští se hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže pá-
chat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho se rozeznají děti 
Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, není z Boha; ani ten, kdo 
nemiluje svého bratra.

Žl 98,1.7–8.9

Odp.: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
neboť učinil podivuhodné věci. 
Vítězství je dílem jeho pravice,  
jeho svatého ramene.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,  
svět i všichni, kdo jej obývají. 
Řeky, tleskejte rukama,  
hory, spolu zajásejte.

Před Hospodinem, že přišel,  
že přišel, aby spravoval zemi,  
aby spravoval svět ve spravedlnosti  
a národy podle práva.

Zpěv před evangeliem: Žid 1,1–2
Aleluja. Mnohokrát a  mnoha způsoby mluvil Bůh v  minulosti 

k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil 
k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Evangelium: Jan 1,35–42
Našli jsme Mesiáše.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, 
jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co 
říká, a šli za Ježíšem.

Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste 
chtěli?“

Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde 
bydlíš?“

Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den 
zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl 
Ondřej, bratr Šimona Petra.

Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme 
Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. 
Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmeno-
vat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).


