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Liturgie slova – 3. neděle postní
1. čtení – Ex 20,1-17
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já
jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné
bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se
ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem
Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení
těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména
Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by
jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest
dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den
odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani
ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj
dobytek, ani přistěhovalec, kter ého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž
učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého
dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti
svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu.
Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani
po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po
ničem, co patří tvému bližnímu.“
2.čtení - 1 Kor 1,22-25
Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista
ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou
povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť
„pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „sl abá“ Boží věc je silnější než lidé.
Evangelium - Jan 2 ,13-25
Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě
zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z
provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel
peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte
z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj
dům mě stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš
dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“
Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve
třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých,
uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když
byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
N EDĚLE – 8.3 .
8.00
Za + Annu Královcovou, manžel a a oboje rodiče
9.30 (St.) Za rodinu Sokolovu, Václava Buška, manželku a rodiče
PONDĚLÍ – 9.3 .
16.00
Za + Josefa Webra, manželku a syna
STŘEDA – 11 .3.
8.00
Za + Jana Krčmu a oboje rodiče
PÁTEK – 13.3 .
16.00
Za + Václava Steinbergera a oboje rodiče
SOBOTA – 14.3 .
8.00
Za + Václava Sladkého, bratra a rodiče
N EDĚLE – 15.3 .
8.00
Za + Josefa Němce, sestru a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Jiřího Sladkého a manželku
O čem píše

Cítil jsem nad sebou Boží ochranu. Přežil střelbu v restauraci Družba v Uherském
Brodě. Říká o tom, že se 24. února podruhé narodil. A čtenářům KT není neznámý:
uherskobrodský farník, nadšený pořadatel cyklopoutí do celé Evropy a sekretář
křesťanské sportovní organizace Orel: Petr Gabriel. Přinášíme s ním rozhovor.
Za mrtvé z Brodu se modlí i v Anglii. Projevy soustrasti obětem a pozůstalým
z vražedného řádění střelce v Uherském Brodě nepřicházejí jen z ČR. Modlí se za ně
i krajanská farnost v anglickém Liverpoolu. Perspektivy: Co zůstává z Masaryka?
Nevejde se do jednoho národa, jedné politické ideologie ani do jedné víry. 7. března
uplyne 165 let od narození zakladatele Československa, které už neexistuje.
Je Masaryk pořád ještě „naším“, anebo jsme se mu odcizili? Svůj pohled nabízí Petr
Pithart. Téma: Liturgie. Co všechno si můžeme představit pod tímto pojmem?
Tematická dvoustrana tentokrát připomíná nejširší pojem: vše, čím církev vzdává Bohu
chválu a co ji k němu přibližuje. Risknout krok do neznáma. Autorem Dobr é knihy roku
2014 se na základě hlasování osobností stal publicista JOSEF BERÁNEK. Svou knihu
rozhovorů s P. Václavem Vackem pojmenoval Měl jsem štěstí na lidi. Za úspěchem
tohoto titulu ale nestojí štěstí, nýbrž poctivá práce. Anketě Dobrá kniha je věnována
také speciální příloha KT. Doma: Děda a babička mluví do výchovy. Hrají si s vnoučaty,
pohlídají, občas vyzvednou ze školky nebo školy, udělají úkoly. Jsme rádi, když babičky
a dědové pomohou. Ovšem co když chtějí naše děti vychovávat po svém, jinak než
bychom si přáli?
7

