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8. ledna
nebo v úterý po Zjevení Páně, překládá-li se tato slavnost na neděli

1. čtení: 1 Jan 4,7–10
Bůh je láska.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, 
kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha 
nepoznal, protože Bůh je láska.

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého 
jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží 
láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a po-
slal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

Žl 72,1–2.3–4ab.7–8

Odp.: Pane, budou se ti klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc,  
svou spravedlnost královskému synu. 
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,  
nestranně tvým ubohým.

Hory přinesou lidu pokoj,  
pahorky spravedlnost. 
Zjedná právo ubohým z lidu,  
pomůže chudákům.

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,  
dokud nezanikne luna. 
Bude vládnout od moře k moři,  
od Řeky až do končin země.

Zpěv před evangeliem: srov. Lk 4,18
Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, 

abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

Evangelium: Mk 6,34–44
Rozmnožením chlebů ukazuje Ježíš, že je prorok.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce 
bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.

Když se už připozdilo, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: 
„Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť je, ať se rozejdou 
do okolních dvorců a vesnic a koupí si něco k jídlu.“

Ale Ježíš jim odpověděl: „Vy jim dejte jíst!“
Řekli mu: „Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim 

jíst?“
Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!“
Když si to zjistili, hlásili: „Pět, a dvě ryby.“
Nařídil jim, aby se všichni usadili po skupinách na zelené trávě. 

Usadili se ve skupinách po stu a po padesáti.
A vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, 

lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. Také ty 
dvě ryby rozdělil všem. A všichni se najedli dosyta, a ještě sesbírali 
plných dvanáct košů kousků chleba i ryb. Těch, kdo jedli, bylo pět 
tisíc mužů.


