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Liturgie slova – 2.neděle postní 
 

1.čtení – Gn 12,1-4a 
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva 
a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe 
veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem 
požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě 
budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ 
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin. 
 
ŽALM 33 - Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje 
spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti. 
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají 
v jeho milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval 
za hladu.  
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – 

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe. 
 
2.čtení - 2 Tim 1,8b-10 
Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás 
spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního 
rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se 
projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti 
a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 
 
Evangelium - Mt 17,1-9 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli 
sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako 
světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova 
a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden 
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý 
oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; 
toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš 
přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Po-zdvih¬li oči a neviděli nikoho, 
jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění 
neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“ 
 
. 

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  16.3. 

8.00 Za + Jana Němce, sestru a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Jiřího Sladkého a manželku 
PONDĚLÍ – 17.3. 

17.00 Za + Josefa Svobodu a otce 
STŘEDA – 19.3. 

8.00 Za + Josefa Webra, manželku a syna 
PÁTEK – 21.3. 

17.00 Za + Josefa Růžka, manželku, sestru a oboje rodiče 
SOBOTA – 22.3. 

8.00 Za + Josefa Kulhánka a oboje rodiče 
NEDĚLE –  23.3. 

8.00 Za + Anežku Sladkou, manžela a rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Němce, manželku a rodiče 

 

O čem píše  
 
Zpráva Českého statistického úřadu potvrzuje skutečnost, kterou můžeme i laickým 
okem pozorovat: totiž že nábožensky založené ženy mají více dětí. Na ženy, které se 
k víře nehlásí, připadá v průměru 1,42 dítěte. U věřících je to 1,81 dítěte. Nejvíce dětí 
se podle ČSÚ rodí do katolických rodin.  
Velkým zpravodajským tématem je však zejména dění na Ukrajině – věnuje se mu jak 
domácí, tak zahraniční zpravodajství. Exkluzivně informujeme o pomoci čtyřem 
desítkám zraněných Ukrajinců, jimž se dostává pomoci v českých nemocnicích. Zásluhu 
na tom má i Charita ČR.  
Kulturní stránka nabízí recenzi zásadního filmu, který právě v těchto dnech přichází do 
českých kin. Je jím snímek s názvem Všetky moje deti, jehož hlavními hrdiny jsou kněz 
P. Marián Kuffa a lidé ve slovenských romských osadách.  
Tematická dvoustrana se ohlíží za rokem pontifikátu Svatého otce Františka. V čele 
katolické církve stanul 13. března loňského roku. Čím papež oslovuje a jaké důrazy 
u něho zatím můžeme sledovat?  
Rodinná příloha Doma nabízí téma s titulem Děti a práce. Jak vést doma naše ratolesti 
k pracovitosti a čím je motivovat? Patří potomkovi za pomoc v domácnosti finanční 
odměna? Uvnitř listu čtenáři naleznou speciální přílohu Na počátku. Představuje se 
v ní obecně prospěšná společnost, která už dvacet let usilujo o ochranu a rozvoj 
lidského života. O své zkušenosti s činností společenství vypráví mj. P. Marek Orko 
Vácha.  
Noviny uzavírá rozhovor s provinční představenou Kongregace Dcer Božské lásky 
Anežkou Dedkovou. Sestry za války zachránily život mnoha dětem a samy na své kůži 
okusily mnohé těžkosti a ústrky zejména v následujícím období komunismu. 


