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svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa (A)

Není-li mezi 25. prosincem a 1. lednem neděle, slaví se svátek Svaté Rodiny 30. prosince;  
a před evangeliem se čte jen jedno z obou uvedených čtení.

1. čtení: Sir 3,3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14)
Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn,  
a potvrdil právo matky u potomstva. 
Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, 
kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. 
Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech  
a bude vyslyšen, když se modlí. 
Kdo ctí otce, bude dlouho žít, 
kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku.

Synu, ujmi se svého otce, když zestárne,  
a netrap ho, dokud je živ. 
Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled  
a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.  
Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem,  
započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy.

Žl 128,1–2.3.4–5

Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,  
kdo kráčí po jeho cestách.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,  
kdo kráčí po jeho cestách. 
Budeš jisti z výtěžku svých rukou,  
bude ti blaze a dobře.

Tvá manželka bude jako plodná réva  
uvnitř tvého domu. 
Tvoji synové jako výhonky oliv  
kolem tvého stolu.

Hle, tak bývá požehnán muž,  
který se bojí Hospodina. 
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,  
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.

2. čtení: Kol 3,12–21
Rodinný život v Pánu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Bratři!
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milo-

srdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a na-
vzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil 
vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, ne-
boť ona je svorník dokonalosti.

Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni 
v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své 
plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností 
zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 
Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše 
a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. 
Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve 
všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, 
nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.
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Zpěv před evangeliem: Kol 3,15a.l6a
Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova 

ať je u vás ve své plné síle. Aleluja.

Evangelium: Mt 2,13–15.19–23
Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a  řekl: 
„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, do-
kud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“ 
Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl 
tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 
,Z Egypta jsem povolal svého syna.‘

Když Herodes zemřel, zjevil se v  Egyptě Josefovi ve snu anděl 
Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, 
protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal 
dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že 
je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít 
a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usa-
dil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno 
ústy proroků: ,Bude nazýván Nazaretský.‘


