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Liturgie slova – 4. neděle v mezidobí 

 

1. čtení – Dt 18,15-20 
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, 
z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě 
žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když 
jsi říkal: ‘Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už 
dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.’ Hospodin mi tehdy řekl: 
‘Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů 
a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by 
však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho 
poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem 
říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných 
bohů, takový prorok musí zemřít!’“ 

Žalm 95 
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – 
předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! 

Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – 
Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste 
dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy 
v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ 
 
2.čtení - 1 Kor 7,32-35 
Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak 
by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je 
rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. 
Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To však říkám 
ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti 
a k nerušené oddanosti Pánu. 
 
Evangelium - Mk 1,21-28 
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, 
protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl 
právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! 
Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a 
vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. 
Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I 
nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude 
po celém galilejském kraji. 
 
 
 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 1.2. 

8.00  
9.30 (St.)  
PONDĚLÍ – 2.2. 

16.00 Na poděkování za zdraví pro celou rodinu Vondrovicovu 
STŘEDA – 4.2. 

8.00 Za + Vojtěcha Webra a oboje rodiče 
PÁTEK – 6.2. 

16.00 Za + Emilii Sloupovou, manžela a oboje rodiče 
SOBOTA – 7.2. 

8.00 Za + Marii Majerovou a rodiče 
NEDĚLE – 8.2.  

8.00 Za + Jiřího Křepela a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za  + Marii Odvodovou, manžela a rodiče z obojí strany 
PONDĚLÍ – 9.2. 

16.00 Za + Kateřinu Bokrovou, manžela a celý rod 
STŘEDA – 11.2. 

8.00 Za + Annu Jankovcovou, manžela a děti 
PÁTEK – 13.2. 

16.00 Za + Karla Jedličku a oboje rodiče 
SOBOTA – 14.2. 

8.00 Za + Na dobrý úmysl 
NEDĚLE – 15.2.  

8.00 Za + Josefa Krčmu, manželku a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za rodinu Hasovou a Maříkovou 

O čem píše Katolický týdeník 
Latina vyklidila po Druhém vatikánském koncilu pozice v liturgii. Co vedlo k tomu, že 
ji církev do značné míry přestala používat? Učí se dnes latina aspoň na církevních 
školách? Jaké je její postavení v církvi, jaký má smysl se jí věnovat? Odpovědi nabízí 
aktuální tematická dvoustrana KT. Letiště bude mít svého kaplana. Jedním z témat 
jubilejního stého plenárního zasedání biskupů v minulém týdnu byla práce kaplana na 
pražském letišti. Už brzy budou moci jeho zaměstnanci i cestující využít jeho služeb.  
Biskupové diskutovali o počtu věřících. Výsledky sčítání věřících, kteří se účastní 
bohoslužeb, se staly tématem zmíněného setkání biskupů. Průměrná účast na 
bohoslužbách byla loni 419 tisíc lidí. Referendum rozděluje Slováky. Už 7. února má 
na Slovensku proběhnout referendum o ochraně rodiny, které podnítilo občanské 
sdružení Aliancia za rodinu. Vyhrocená diskuse v posledních týdnech ovládla veřejný 
prostor.  


