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Liturgie slova – 5. neděle postní
1. čtení – Jer 31,31-34
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým
domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich
otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva,
kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková
bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech –
praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce,
budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha,
bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od
nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim
odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.
Žl 51
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď mou
nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. Stvoř mi čisté
srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře –
a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou
velkodušnost. – Bezbožné budu učit tvým cestám – a hříšníci se budou obracet k tobě.
2.čtení - Žid 5,7-9
Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami
vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou
úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak
dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.
Evangelium - Jan 12,20-33
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili
bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy,
a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej
a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka
bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a
neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád,
ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.
Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám
říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče,
oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří
tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš
jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad
tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen,
potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 22.3.
8.00
Za + Anežku Sladkou, manžela a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice
PONDĚLÍ – 23.3.
16.00
Za + Jiřího Bozděcha, manželku a oboje rodiče
STŘEDA – 25.3.
8.00
Za členy živého růžence
PÁTEK – 27.3.
16.00
Za + Františka Sloupa, manželku, dva syny a oboje rodiče
SOBOTA – 28.3.
8.00
Za + Věru Hofmanovou, manžela a oboje rodiče
NEDĚLE – 29.3.
8.00
Za + manžele Hrbáčkovy
9.30 (St.) Za + Josefa Škardu, manželku a syna
O čem píše

Charita pomáhá krajanům z Ukrajiny. Dvě tašky do ruky, v nich to nejnutnější a vše
ostatní nechat za sebou. Tak přicestovali první čeští krajané z Ukrajiny - dorazili ti
akutně ohrožení. Při repatriaci jim pomáhá Pražská arcidiecézní charita a KT byl u toho.
Teplický salesián dostal holubici míru. P. Benno Beneš převzal ocenění za zásluhy
o porozumění mezi národy. Držiteli ceny byli mj. Václav Havel, dalajláma či Michail
Gorbačov.
V kostelích v Pákistánu zabíjely výbuchy. Objetím ve dveřích kostela spustil hlídač
detonaci, kterou sebevražedný atentátník plánoval odpálit uvnitř. Nejspíš tím zachránil
řadu životů v pákistánském Lahore.
Téma: P. František Ferda. To jméno pořád vyvolává mezi věřícími hodně emocí. Čím si
tento kněz, který působil v západních Čechách, vysloužil takovou známost?
Perspektivy: Výsměch – výkřik – vyznání. Zejména ke konci postního období, na
samém prahu Velikonoc, rozjímá církev již po staletí pašijní oddíly. Zamýšlíme se nad
třemi výroky pašijového dramatu.
Perspektivy: Proč se zpovídáme? Odpovědi lze hledat na stránce Spiritualita
s pastorálním teologem Mons. Alešem Opatrným. Hledáme Boží odpuštění? A jestliže
ano, pak kde? A pokud ne, tak proč?
Doma: Malí zlobivci. Na uličníky si dnes stěžuje kdekdo. Stěžovaly si i naše babičky.
Děti se prý změnily: jsou drzé, bez trpělivosti a nectí starší. Je tomu opravdu tak?
Papež František: „Zašel bych si na pizzu.“ Ohlédnutím za dvouletým pontifikátem
Svatého otce uzavíráme noviny.
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