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Liturgie slova – 8.neděle v mezidobí
1.čtení - Iz 49,14-15
Sión řekl: „Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl.“ Copak může
zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I
kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!
Žl 62 - Jen v Bohu odpočívej, má duše.
Jen v Bohu odpočívá má duše, – od něho je má spása. – Jen on je má
skála a spása, – má tvrz, nic mnou nepohne.
Jen v Bohu odpočívej, má duše, – od něho pochází to, v co doufám. –
Jen on je má skála a spása, – má tvrz, nepohnu se!
U Boha je má spása a sláva, – má pevná skála: mé útočiště je v Bohu. –
Lidé, doufejte v něho v každé době, – před ním vylejte své srdce.
2.čtení - 1 Kor 4,1-5
Bratři! Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce
Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby
na něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo
od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně
sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto
nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud
ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy
může každý dostat od Boha chválu.
Evangelium - Mt 6,24-34
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude
zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život,
co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo
a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do
stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si
může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti
o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: Nelopotí se, nepředou – a říkám
vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže
tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás,
malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme
pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec
přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho
spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek,
vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 2.3.
8.00
9.30 (St.) Za + Janu Blahníkovou a syna Josefa
PONDĚLÍ – 3.3.
16.00
Za + Rudolfa Draského, bratra a rodiče
STŘEDA – 5.3.
8.00
Za + Jiřího Červenku a rodiče
PÁTEK – 7.3.
16.00
Za + Václava Vondrovice, manželku, sourozence a oboje rodiče
SOBOTA – 8.3.
8.00
Za + Jana Krčmu a manželku
NEDĚLE – 9.3.
8.00
Za + Anežku Královcovou, manžela a oboje rodiče
9.30 (St.) Za rodinu Sokolovu a Buškovu

O čem píše
Krizi na Ukrajině se KT věnuje nejen ve zpravodajství, ale i v komentáři Romana Jocha
nazvaném Vzkříšení Ukrajiny.
Přinášíme také rozhovor s fotografem Eugenem Kuklou, který se mezi demonstranty
na kyjevském Majdanu pohyboval od loňského prosince.
Kulturní rubrika přibližuje osobnost Jana Dismase Zelenky. Jeho hudba nadchla už J. S.
Bacha, přesto je dnes teprve objevována. A to díky oceněnému baroknímu souboru
Ensemble Inégal.
Tematická dvoustrana se s blížícím postem a hlavně jeho vrcholem obrací k postavě
jednoho z apoštolů, kterého bychom v týmu Kristových následovníků chtěli raději
„nemít“. Je jím zrádce Jidáš. Co se o něm vlastně lze dozvědět? Vydáváme se po
stopách Iškariotského a pátráme po důvodech jeho selhání, zrady.
Rodinná píloha Doma se zaměřila na postižené děti. V Česku žije téměř deset procent
zdravotně handicapovaných lidí. Umíme se k nim chovat? Co od nás vlastně očekávají,
co jim můžeme každý nabídnout?
Uvnitř listu naleznou čtenáři speciáolní přílohu o Likvidaci lepry. O malomocenství se
dočítáme už v Písmu svatém. Škaredá nemoc, která vede až k smrti spojené s velkým
utrpením. Jak funguje česká organizace, která pomáhá právě těmto trpícím? Zjistěte,
jak málo stačí k boji s touto zákeřnou, prastarou a dosud nevyhubenou nemocí.
Noviny uzavírá rozhovor se soukromým zemědělcem Davidem Smetanou. Katolík,
který získal ocenění Živnostník roku a druhé místo v soutěži Farma roku je ženatý, má
tři děti a hospodaří nedaleko Hradce Králové
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