
1.
Čitanie z knihy Genesis (Gn 1, 1 – 13) Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a
prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: Buď svetlo!
A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a
tmu nazval  nocou.  A nastal  večer  a  nastalo ráno,  deň jeden.  Potom Boh povedal:  Buď obloha
uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami! I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré
boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu nebom. A
nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. Potom Boh povedal: Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite
sa na jedno miesto a ukáž sa súš! A stalo sa tak. Vody, ktoré boli pod nebom, sa zhromaždili na
jedno miesto a ukázala sa súš. A Boh nazval súš zemou a zhromaždisko vôd nazval morom. A Boh
videl, že je to dobré. Tu Boh povedal: Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy,
prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi. A stalo sa tak. Zem vyhnala
trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich
semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.

Čitanie z knihy Numery (Nm 24, 2-3. 5-9. 17-18) Na Balaámovi spočinul Boží Duch a predniesol
svoje výroky: „Aké pekné sú tvoje domy, Jakub, a tvoje stany, Izrael! Sú ako potočné údolia, čo sa
tiahnu v diaľ, ako záhrady pozdĺž riek, ako duby, ktoré zasadil Pán, ako cédre pri vodách. Z jeho
semena povstane človek, ktorý bude vládnuť nad mnohými národmi. Jeho kráľovstvo sa pozdvihne
a rozšíri.  Boh ho vyvedie z Egypta, je preň ako rohy zubra.  Pohltí národy, svojich nepriateľov,
poláme im kosti, zničí ich svojimi šípmi. Stočil sa, leží ako lev a sťa levica – ktože ho vyruší? Ten,
kto ťa požehná, nech je požehnávaný, kto ťa prekľaje, nech bude prekliaty! Hviezda vychádza z
Jakuba, človek sa zdvíha z Izraela. On rozbije spánky moabské a temeno všetkým synom Seta.
Edom bude jeho vlastníctvom a Seir, jeho nepriateľ, jeho majetkom. Izrael sa však bude vzmáhať v
moci.“

Čítanie z knihy proroka Micheáša (Mich 4, 6-7. 5, 2-4) V tých dňoch, hovorí Pán, zhromaždím
chromých  a  pozbieram  roztratených,  ktorých  som  odvrhol.  Z  chromých  urobím  zvyšky,  z
roztratených mocný národ. Pán bude nad nimi panovať na vrchu Sion odteraz až naveky. A ty,
Betlehem, dom Efratov, primalý si medzi tisícami Júdu? Veď z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v
Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí
a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Vstane a bude pásť silou Pánovou a velebou mena
Pána, svojho Boha; budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme.

(Nasleduje tropár s veršami)

2.
Čítanie  z  knihy proroka Izaiáša (Iz 11,  1  – 10)  Takto  hovorí  Pán:  Z koreňa Jesseho vypučí
ratolesť, z jeho koreňov vykvitne výhonok. A spočinie na ňom duch Boha: duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily, duch poznania a nábožnosti; a naplní ho duch Božej bázne. Nebude súdiť podľa
zdania očí a nebude karhať podľa počutia,  ale spravodlivo bude súdiť maličkých a rozhodovať
priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí
usmrtí zlosyna. Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a pravda opaskom jeho drieku. Vtedy bude
vlk bývať s baránkom a leopard odpočívať s kozliatkom. Teliatko, lev a vôl budú spolu bývať a
drobný chlapec ich bude viesť. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev
bude ako vôl žrať slamu. Drobný chlapec sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne
rukou. Nebudú robiť zle a nikomu neuškodia na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná
poznania Pána, ako vody pokrývajú more. V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov,
budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny.



Čítanie z knihy proroka Barucha (Bar 3,36 – 4,4) Toto je  náš Boh, iného popri  ňom uznať
nemožno. Objavil  každú cestu múdrosti  a dal  ju svojmu sluhovi  Jakubovi  a svojmu miláčikovi
Izraelovi. Potom sa zjavila na zemi a žila s ľuďmi. Ona je knihou Božích príkazov a zákonom, ktorý
trvá naveky: všetci, čo sa jej chopia, dosiahnu život, čo ju však opustia, zomrú. Obráť sa, Jakub, a
chyť sa jej, choď k jej svetlu, v ústrety jej žiare. Neprepusť svoju slávu inému, ani čo cenné máš,
cudziemu národu. Blažení sme, Izrael, lebo nám je známe, čo sa ľúbi Bohu.

(Nasleduje tropár s veršami)

3.
Čítanie z knihy proroka Izaiáša (Iz 9, 6 – 7) Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho
pleci bude vláda a bude nazvaný: Anjel veľkej rady, Zázračný, Radca, Mocný Boh, Vladár, Knieža
pokoja, Otec budúceho veku. Jeho moc je veľká a pokoj nemá hraníc na Dávidovom tróne a nad
jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť
Pána zástupov to urobí.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša (Iz 7, 10-16. 8, 1-4. 8d-10) Pán znova prehovoril k Achazovi:
„Žiadaj  si  znamenie  od  Pána,  svojho  Boha,  či  už  na  hlbine  alebo  na  výsostiach!“  Ale  Achaz
povedal:  „Nebudem  žiadať  a  nebudem  pokúšať  Pána.“  Izaiáš  teda  povedal:  „Počujteže,  dom
Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete Pána? Preto vám sám Pán dá znamenie:
Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť
opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Lebo skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť zlým a voliť si dobré,
bude spustošená krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty bojíš.“ Pán mi povedal: „Vezmi si veľký nový
zvitok a napíš naňho ľudským písmom: Náhla korisť – rýchly lup!“ – bol totiž poruke. I vzal som
hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša,  Barachiášovho syna.  Potom som pristúpil  k
prorokyni; i počala a porodila syna. A Pán mi povedal: „Nazvi ho ´Náhla korisť – rýchly lup´. Lebo
skôr, ako by chlapec vedel volať: „Otče“ a: „Matka“, budú odnášať silu Damasku a korisť Samárie
pred asýrskeho kráľa.“ S nami Boh! Pochopte to, národy, a pokorte sa, počujte až do konca zeme!
Mocnári, pokorte sa! Veď ak znova zosilniete, znova budete pokorení. Ak vymyslíte plán, Pán ho
zmarí, ak poviete slovo, nezostane vám, lebo S nami Boh.

(Prechádzame do liturgie - nasleduje Ekténia a Trojsvetá pieseň a čítanie apoštola)

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Hebrejom (Hebr 1, 1 – 12) Mnoho ráz a mnohými spôsobmi
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi,
ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého utvoril aj veky. On je odblesk jeho slávy a
obraz  jeho podstaty  a  udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto  keď vykonal  očistenie  od
hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko
vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa
dnes  zrodil“  a  opäť:  „Ja  budem jeho  otcom a  on  bude mojím synom“? A znova,  keď uvádza
prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu poklonia všetci Boží anjeli.“ Ohľadom anjelov však
hovorí: „Z duchov robíš svojich anjelov a z ohnivého plameňa svojich služobníkov.“ Ale ohľadom
Syna: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miloval
si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa, Bože, tvoj Boh pomazal olejom plesania viac
ako tvojich druhov.“ A: „Ty, Pane, si na počiatku položil základy zeme; a nebesia sú dielom tvojich
rúk. Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, zvinieš ich ako plášť, ako odev a
zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“
(Evanjelium Lk5)


