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4. NEDĚLE ADVENTNÍ (A)

1. čtení: Iz 7,10–14
Hle, panna počne.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: „Vyžádej 
si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v  podsvětí, či 
nahoře na výšinách!“ 

Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ 
Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzo-

vat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: 
Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je ,Bůh 
s námi‘.“

Žl 24,1–2.3–4ab.5–6

Odp.: Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, 
svět i ti, kdo jej obývají. 
Neboť on jej založil na moři, 
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, 
kdo smí stát na jeho svatém místě? 
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, 
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina, 
odměnu od Boha, svého spasitele. 
To je pokolení těch, kdo po něm touží, 
kdo hledají tvář Jakubova Boha.

2. čtení: Řím 1,1–7
Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlá-
sání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve 
svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davido-
va, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal 
z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apo-
štolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotné-
mu přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš 
Kristus povolal. 

Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: 
milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Zpěv před evangeliem: Mt 1,23
Aleluja. Hle, panna počne a  porodí syna a  dají mu jméno 

Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. Aleluja.

Evangelium: Mt 1,18–24
Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: 
Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spo-

lu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její 
muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně 
se s ní rozejít. 

Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Jo-
sefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť 
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dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno 
Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ 

To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: ,Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená 
,Bůh s námi‘. 

Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně při-
kázal: vzal svou ženu k sobě.


