
FL  8/2014                     FL 8/2014 

 2 7 

Liturgie slova – 1.neděle postní 
 

1.čtení – Gn 2,7-9; 3,1-7 
Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder 
dech života, a tak se stal člověk živou bytostí. Potom Hospodin Bůh 
vysázel zahradu v Edenu na východě a usadil tam člověka, kterého 
uhnětl. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům, 
líbezným na pohled, jejichž ovoce je chutné k jídlu, i stromu života 
uprostřed zahrady a stromu poznání dobra a zla. Had byl nejlstivější ze 
všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl 
skutečně Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena 
odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen 
ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a 
ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ Had nato ženě: „Ne, 
nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše 
oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že ovoce 
stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání 

moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl. Tu se 
jim oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si 
zástěry.  
 

2.čtení - Řím 5,12-19 
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak 
smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před 
Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt 
uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým 
podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. 
Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho 
ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí 
dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. 
A není tomu s darem tak, jako s hříšným skutkem onoho jednoho člověka. Neboť 
rozsudek nad proviněním toho jednoho přinesl odsouzení, kdežto Boží dar vede 
z mnoha provinění k ospravedlnění. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala 
skrze toho jednoho člověka vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou 
kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar 
ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému 
lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, 
které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka 
hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. 

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  9.3. 

8.00 Za + Anežku Královcovou, manžela a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za rodinu Sokolovu a Buškovu 
PONDĚLÍ – 10.3. 

17.00 Za + Marii Ševčíkovou, manžela a oboje rodiče 
STŘEDA – 12.3. 

8.00 Za + Jana Kůgela, bratry a rodiče 
PÁTEK – 14.3. 

17.00 Za + Marii Webrovou, manžela a syna 
SOBOTA – 15.3. 

8.00 Za + Václava Sladkého, bratra a rodiče 
NEDĚLE –  16.3. 

8.00 Za + Jana Němce, sestru a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Jiřího Sladkého a manželku 

 

O čem píše  
 
Zvláštní pozornost věnuje nové vydání KT rezignaci českobudějovického biskupa Jiřího 
Paďoura, kterou přijal papež František. Seznamuje se stávající situací diecéze, která 
nyní prožívá období tzv. sedisvakance (prázdného stolce), a přináší především velký 
rozhovor s nyní již emeritním biskupem Jiřím Paďourem, v němž otevřeně hovoří 
o důvodech svého rozhodnutí, ale ohlíží se i za celou svou biskupskou službou. Druhým 
velkým zpravodajským tématem je dění na Ukrajině a KT seznamuje se stanoviskem 
představitelů tamních církví i židovských obcí ke kritické situaci. Kulturní stránka 
připomíná 20 let od úmrtí písničkáře Karla Kryla a všímá si, že mnohé z toho, na co 
dnes nadáváme, už krátce po pádu komunismu Kryl jasnozřivě kritizoval. Zároveň 
upozorňuje na nový rozhlasový cyklus Fenomén Karel Kryl. Publicistická strana se 
věnuje novému filmu Babovřesky 2. Když ho režisér Troška natáčel, sliboval, že to 
v něm katolické církvi pěkně „vytmaví“. Jak to nakonec dopadlo? Tematická 
dvoustrana pojednává na začátku postní doby o úskalích modlitby. Různé osobnosti 
nabízejí konkrétní inspiraci, jak znovu rozhýbat zatuhlý duchovní život a jak zajet na 
hlubinu. O úskalích modlitby a jak v ní pokročit dál, přemítá v rozhovoru P. Karel 
Satoria, spoluautor knížky o modlitbě, která letos zvítězila v anketě Dobrá kniha. 
Příloha Perspektivy se zabývá tématem konverze, připomíná příběhy spisovatelů-
konvertitů 20. století, jako byli G. K. Chesterton, Léon Bloy a další, zatímco v rozhovoru 
religionista Pavel Hošek mluví o vlastní konverzi a o tom, co znamená pravé obrácení. 
Uvnitř listu čtenáři naleznou Postní přílohu, která má napomoci k hlubšímu prožívání 
této doby přípravy na Velikonoce. Na úvodní straně přináší obsáhlé poselství papeže 
Františka k letošní postní době. V další části přílohy přinášíme vyznání několika našich 
biskupů a kněží o jejich cestě k nalezení vlastního povolání. 


