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7. ledna
slaví-li se Zjevení Páně v neděli připadající na 8. leden

1. čtení: 1 Jan 5,14–21
Vyslyší nás ve všem, oč ho prosíme.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní!
V tom je ta naše radostná důvěra v Boha, že nás vyslyší, když ho 

prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí. A jestliže víme, že nás vy-
slyší ve všem, oč ho prosíme, víme také, že dostaneme to, oč jsme 
ho žádali.

Uvidí-li kdo, že jeho bratr se dopustí hříchu, který nevede k smrti, 
ať se za něho modlí, a Bůh mu dá život – těm totiž, kteří nehřeší 
k smrti; je i takový hřích, který vede až k smrti, ale neříkám, aby se 
za takového hříšníka někdo modlil. Každá špatnost je hřích, ale ne 
každý hřích vede až k smrti.

Víme, že žádný, kdo se narodil z  Boha, nežije ve hříchu, neboť 
Syn Boží ho chrání a zlý duch na něho nevloží ruku. Víme, že jsme 
z Boha, ale celý svět má v moci zlý duch. Víme také, že Boží Syn 
přišel a dal nám rozum, abychom poznávali pravého Boha. My jsme 
v tom pravém Bohu skrze jeho Syna Ježíše Krista. On je pravý Bůh 
a věčný Život.

Děti, chraňte se model!

Žl 149,1–2.3–4.5–6a+9b

Odp.: Hospodin miluje svůj národ. 
nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých! 

Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,  
synové Siónu ať jásají nad svým králem!

Ať chválí jeho jméno tancem,  
ať mu hrají na buben a na citeru,  
neboť Hospodin miluje svůj národ  
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,  
ať se veselí na svých ložích. 
Boží chválu ať mají v hrdlech. 
Všem jeho svatým bude to ke cti.

Zpěv před evangeliem: Lk 7,16
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. 

Aleluja.

Evangelium: Jan 2,1–11
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byla svatba v  galilejské Káně a  byla tam Ježíšova matka. Na tu 
svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řek-
la matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“

Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“
Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování 

předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra.
Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po 

okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“
Donesli, a  jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve 

víno  – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to  
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věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nej-
dříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi 
uchoval dobré víno až do této chvíle.“

To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím 
zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.


