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Liturgie slova – Květná neděle 

 

1. čtení – Iz 50,4-7 
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat 
utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, 
jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se 
nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce 
těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, 
Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři 
ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 
 

Žl 22 
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – 
„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ 

Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – 
spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, 
Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím 
o tvém jménu, – uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, 
chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. – boj se ho, celé Izraelovo 
plémě!“ 
 

2.čtení - Flp 2,6-11 
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale 
sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako 
každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také 
Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí 
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha 
Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 
 

Evangelium - Mk 15,1-39 (zkrácené) 
Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, 
aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali 
celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali 
pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, 
klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, 
oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který 
právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl 
jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu 
Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž 
a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět hodin 
dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ Zároveň 
s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo 
přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš  

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 29.3. 

8.00 Za + manžele Hrbáčkovy 
9.30 (St.) Za + Josefa Škardu, manželku a syna 
PONDĚLÍ – 30.3. 

17.00 Na dobrý úmysl 
STŘEDA – 1.4. 

8.00 Za + Annu Sloupovou, manžela, syna 
ČTVRTEK - 2.4. 

17.00 Za + Josefa Šedlbauera 
PÁTEK – 3.4. 

17.00 Obřady Velkého pátku 
SOBOTA – 4.4. 

17.00 Velikonoční vigilie. Za farnost 
NEDĚLE – 5.4. 

8.00 Za + Milušku Vondrovicovou 
9.30 (St.) Za + Josefa Kamena a rodiče 
O čem píše 
 
 
 

 
Jméno nového biskupa odtajnili na sv. Josefa. Novým biskupem byl jmenován 
Vlastimil Kročil. Muž římského vzdělání s řadou let pastorační praxe ve farnosti Veselí 
nad Lužnicí. KT navštívil tamní farnost, ale byl přítomen i slavnostnímu vyhlášení jeho 
jmenování. Co o sobě prozradil Vlastimil Kročil? Nového biskupa představuje KT také 
v rozsáhlém celostránkovém rozhovoru. 25 let porevolučních biskupů. Nedlouho před 
svou historicky první návštěvou Československa dal tehdejší papež Jan Pavel II. českým 
věřícím dárek: po letech, kdy komunistická moc znemožňovala obsazení českých 
a moravských diecézí k Vatikánu loajálními biskupy, jmenoval polský papež skupinu 
nových pastýřů. Je to 25 let. KT přináší velké ohlédnutí hlavních aktérů.  
Lidé demonstrovali za nenarozený život. Už popatnácté prošel hlavním městem 
Pochod pro život. Nejen věřící lidé volali po právu se narodit, po ochraně 
nenarozených.  
Téma: Můj rod. Také se vám stalo, že jste našli staré rodinné fotografie a na nich vedle 
vašich blízkých byli lidé neznámí? Ti šťastnější se mohou zeptat žijících: Kdo byli moji 
předkové? O pátrání po předcích a rodových kořenech pojednává tematická 
dvoustrana. Perspektivy: Exkluzivní text Vojtěcha Kodeta Potřebuje církev mystiky? 
Zájem o mystiku je všeobecný, dokonce se týká i jiných náboženství, ale v katolické 
církvi samé je na místě se ptát: Je mystika jen darem pro jednotlivce, nebo má význam 
pro celé společenství?  


