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středa po 3. neděli adventní

Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm,  
vynechávají se tato a následující čtení z třetího adventního týdne.  

Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní čtení.

1. čtení: Iz 45,6b–8.18.21b–25
Rosu dejte, nebesa, shůry!

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

„Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. 
Tvořím světlo a působím tmu,  
dávám štěstí a dopouštím neštěstí,  
já, Hospodin, to všechno působím.

Rosu dejte, nebesa, shůry,  
oblaka spusťte déšť práva;  
ať se otevře země a zplodí spásu,  
ať spolu vyraší spravedlnost! 
Já, Hospodin, jsem to stvořil.“

Neboť tak praví Hospodin,  
stvořitel nebes, ten, který je Bůh,  
který utvořil zemi a ji učinil,  
který ji založil. 
Nestvořil ji, aby byla prázdná,  
stvořil ji k obývání:  
„Já jsem Hospodin, a nikdo jiný!

Zda to nejsem já, Hospodin? 
Mimo mne není jiný Bůh! 
Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne! 
Obraťte se ke mně a dejte se spasit,  
všechny končiny země! 
Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný!

Při sobě jsem přísahal,  
z mých úst vyšla pravda,  
neodvolatelné slovo: 
Každé koleno se mi bude klanět,  
přísahat bude každý jazyk.“ 
Řeknou: „Jen v Hospodinu je vítězství a síla.“ 
S hanbou přijdou k němu  
všichni, kdo mu odpírají. 
Vítězství a slávy dojde v Hospodinu  
celý rod Izraele.“

Žl 85,9ab+10.11–12.13–14

Odp.: Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje z oblak!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:  
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. 
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,  
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají,  
políbí se spravedlnost a pokoj. 
Věrnost vypučí ze země,  
spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro  
a naše země vydá plody. 
Spravedlnost ho bude předcházet  
a spása mu půjde v patách.
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Zpěv před evangeliem: srov. Iz 40,9–10
Aleluja. Mocně pozdvihni svůj hlas, ty, který hlásáš radostnou 

zvěst, hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí. Aleluja.

Evangelium: Lk 7,19–23 (řec. 18b–23)
Zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Jan si zavolal dva ze svých učedníků a  poslal je k  Ježíšovi se 
vzkazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ti 
muži přišli k němu a řekli: „Jan Křtitel nás posílá k tobě s otázkou: 
Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“

Právě tehdy uzdravil mnoho lidí z  nemocí, neduhů a  od zlých 
duchů a mnoha slepým daroval zrak. Odpověděl jim tedy:

„Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí 
chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, 
chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou 
nepohorší!“


