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Liturgie slova – 2. neděle postní
1. čtení – Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“
Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ,
Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor,
kterou ti označím.“ Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam
vystavěl oltář a narovnal dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil
svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme,
Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj svou
ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha,
když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“ Abrahám
pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví.
Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna.
Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při
sobě samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to udělal a neodepřel
jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním
a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na
mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu
budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“
Žl 116
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: – „Jsem tak sklíčen!“ – Drahocenná je
v Hospodinových očích – smrt jeho zbožných.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, – jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, –
rozvázal jsi moje pouta. – Přinesu ti oběť díků, Hospodine, – a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu – před veškerým jeho lidem – v nádvořích domu
Hospodinova, – uprostřed tebe, Jeruzaléme!
2.čtení - Řím 8,31b-34
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho
za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se
žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš
přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!
Evangelium - Mk 9,2-10
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl
před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak
vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden
Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se
objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho
poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 1.3.
8.00
9.30 (St.) Za + Janu Blahníkovou a syna Josefa
PONDĚLÍ – 2.3.
16.00
Za + Rudolfa Draského, bratra a rodiče
STŘEDA – 4.3.
8.00
Za + Václava Vondrovice a oboje rodiče
PÁTEK – 6.3.
16.00
Za + Jiřího Červenku a oboje rodiče
SOBOTA – 7.3.
8.00
Za + Marii Ševčíkovou, manžela a oboje rodiče
NEDĚLE – 8.3.
8.00
Za + Annu Královcovou, manžela a oboje rodiče
9.30 (St.) Za rodinu Sokolovu, Václava Buška, manželku a rodiče
O čem píše

Ochrání Evropa své Židy? Aktem solidarity i mírovým gestem se minulou sobotu stal
živý řetěz kolem synagogy v norském Oslu. Vytvořilo ho přes tisíc muslimů.
Perspektivy: Nová vlna antisemitismu v Evropě. Události v Paříži krátce po Novém
roce spojené s cíleným vražedným útokem na supermarket s košer potravinami –
stojíme na prahu nové vlny antisemitismu? Odpoví historik a politolog Jaroslav Šebek.
Poutníci si připomínali P. Toufara. O první postní neděli zamířili lidé ze všech koutů
republiky do Číhoště. Tísnili se v kostele Nanebevzetí Panny Marie a nespočet jich
postával venku. Přijeli se poklonit památce P. Josefa Toufara.
Téma: Zuřím! Hněv kdysi Seneca označil jako „krátké šílenství“. Církev od doby
Řehoře I. Velikého zařazuje hněv mezi sedm hlavních hříchů. Je ale opravdu toto
„šílenství“ vždy hříchem? Napoví tematická dvoustrana KT. Kdybys mě nenaštval,
nemusím řvát – o emocích s psychologem Michalem Petrem.
Perspektivy: Buď zdráv, kříži, jediná naděje! KT přináší meditaci, kterou napsala Edita
Steinová u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže. Na prahu postní doby nabízí
Perspektivy u nás dosud nepublikované meditace této světice. Pro čtenáře je přeložil
salesián P. Zdeněk Jančařík. Doma: Domácí úkoly – ano, či ne? Straší nás, když jsme
dětmi, a nepřestanou dokonce ani v dospělosti, když jsme rodiči. Přesto mají
ve vzdělávání svůj nezastupitelný význam. Co jste také měli donést do školy?
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