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Liturgie slova – 4. neděle postní 

 

1. čtení – 2 Kron 36,14-16.19-23 
Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. 
Napodobovali všechny hanebnosti pohanů a poskvrnili chrám, který si 
Hospodin posvětil v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, posílal 
k nim bez ustání své posly, neboť měl soucit se svým lidem a se svým 
příbytkem. Ale oni se posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy 
a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že 
už nebylo léku. Nepřátelé spálili Boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma, 
všechny jeho paláce vydali napospas ohni a zničili všechny jeho cenné 
předměty. Nabuchodonosor vystěhoval do Babylóna všechny jeho 
obyvatele, kteří unikli meči. Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až 
do zřízení perského království, aby se splnilo Hospodinovo slovo 
pronesené Jeremiášovými ústy, dokud by země nedostala náhradu za 
nezachovávané soboty. Po všechny dny zpustošení odpočívala, až se 
naplnilo sedmdesát let. V prvém roce perského krále Kýra vzbudil 
Hospodin ducha Kýra, perského krále, aby se splnilo Hospodinovo 

slovo pronesené Jeremiášovými ústy, a on dal prohlásit – i písemně – po celém 
království: Tak praví Kýros, perský král: Všechna království země mi dal Hospodin, Bůh 
nebes. On mi přikázal, abych mu vystavěl chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je 
mezi vámi ze všeho jeho lidu? Ať je Hospodin, jeho Bůh, s ním. Ať jde do Jeruzaléma! 

 

ŽALM 137 
U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali, – když jsme vzpomínali na Sión. – Na 
vrby toho kraje – jsme zavěsili své citery. Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás 
odvlekli, – kdo nás sužovali, od nás žádali, – abychom se radovali: – „Zpívejte nám ze 
siónských písní!“ Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň – v cizí zemi? – Kdybych 
měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, – ať mi zchromne pravice! Ať se mi jazyk přilepí 
k patru, – když na tebe nevzpomenu, – když nedám přednost Jeruzalému – před 
každou svou radostí. 
 
2.čtení - Ef 2,4-10 
Bratři! Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli 
mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když 
vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, 
vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase 
ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. 
Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! Dostáváte ho 
ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu 
Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve 
svém životě. 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 15.3. 

8.00 Za + Josefa Němce, sestru a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Jiřího Sladkého a manželku 
PONDĚLÍ – 16.3. 

16.00 Za + Josefa Kulhánka a oboje rodiče 
STŘEDA – 18.3. 

8.00 Za + Josefa Růžka, manželku, sestru a oboje rodiče 
PÁTEK – 20.3. 

16.00 Za + Josefa Svobodu a otce 
SOBOTA – 21.3. 

8.00 Za + Josefa Šedlbauera, manželku, sestru a oboje rodiče 
NEDĚLE – 22.3. 

8.00 Za + Anežku Sladkou, manžela a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice 
O čem píše 
 
 
 
 
Dva roky už je papež František v čele katolické církve. Toto téma se prolíná celým 
aktuálním číslem KT. Na titulní straně se věnujeme jeho proměně z introverta 
v člověka, který nemá nejmenší problém s vystupováním před médii. Názorová strana 
přináší analýzu dvou let jeho pontifikátu od historika Jaroslava Šebka a stejnému 
tématu se věnuje strana 16. Tam si všímáme i toho, jaké je být papežovým osobním 
strážcem. Církev a charita pomáhají vojákům. V den uzávěrky KT byla na pražském 
arcibiskupství podepsána dohoda o vzniku Vojenského fondu solidarity. Komu přesně 
by měl pomáhat? A jak se na něm podílí Charita ČR? I to prozrazuje aktuální číslo.  
Zahraniční zpravodajství si všímá záchrany Mrtvého moře, do které se pustil Izrael 
spolu s Jordánskem. Popisuje také situaci syrských uprchlíků a aktuální vývoj tamního 
konfliktu. Jak vypadá postní doba v Jeruzalémě? To prozrazuje článek spolupracovnice 
KT, která žije přímo ve Svaté zemi. Navštívila jednu z tamních křesťanských rodin 
a popisuje, jak se ona i ostatní věřící připravují na svátky smrti a vzkříšení Ježíše Krista.  
Téma: Syndrom vyhoření. Kdo všechno je jím dnes ohrožen a jak se mu účinně bránit? 
O tom nejen s psychiatrem Maxem Kašparů na tematické dvoustraně.  
Perspektivy: Výchova v mediální době. Na co se zaměřit při dnešní výchově dětí, které 
jsou do velké míry ovlivňovány tím, co k nim přichází z médií – radí publicista Jiří Zajíc.  
Je mu sedmdesát osm let, a má kondici, jakou by mu záviděl mnohý z těch, kteří jsou 
o polovinu mladší. Slovenského horolezce, extrémního lyžaře a horského vůdce Pavla 
Rajtara představuje celostránkový rozhovor. 
 


