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Liturgie slova – 3.neděle postní 
 

1.čtení – Ex 17,3-7 
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl 
z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal 
k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují 
mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika 
starců z Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! 
Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš do skály, 
vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima 
izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Massa a Meriba kvůli 
hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že 
říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“ 
 

2.čtení - Řím 5,1-2.5-8 
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji 
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou 
přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, 

že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však neklame, protože Boží láska je 
nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, 
když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za 
spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh 
dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. 
 

Evangelium - Jan 4,5-42 
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal 
Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se 
– tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit 
vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili 
něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, 
Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala 
Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou 
vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud 
tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto 
studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se 
napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude 
žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do 
života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň 
a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ 
Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: 
‘Nemám muže’; pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi 
mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali 
Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh  

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  23.3. 

8.00 Za + Anežku Sladkou, manžela a rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Němce, manželku a rodiče 
PONDĚLÍ – 24.3. 

17.00 Za + Josefa Šedlbauera, sestru a rodiče 
STŘEDA – 26.3. 

8.00 Za členy živého růžence 
PÁTEK – 28.3. 

17.00 Za + Františka Sloupa, manželku, dva syny a rodiče 
SOBOTA – 29.3. 

8.00 Za + Věru Hofmanovou, manžela a oboje rodiče 
NEDĚLE –  30.3. 

8.00 Za + Marii Hrbáčkovou, manžela, syna a oboje rodiče 
9.30 (St.)  

 

O čem píše  
 
 
Prvním Čechem, který obdržel Templetonovu cenu, je Mons. Tomáš Halík. Přezdívá se 
jí „náboženská Nobelovka“ a její prní laureátkou byla Matka Tereza. Přinášíme nejen 
reakci samotného oceněného kněze, ale také profily těch, v jejichž společnosti se ocitl.  
V publicistické části se vracíme na Ukrajinu. O situaci v této zemi hovoříme 
s řeckokatolickým knězem Rostislavem Strojvusem, který se ze země vrátil před 
několika dny. Vyhrocení krize na Ukrajině se obává i jezuita P. František Lízna, který 
Krym poznal nejen při své pěší pouti. Přinášíme s ním rozhovor.  
Příběh statečné ženy. Na plátna českých kin míří Philomena – film o hledání 
ztraceného syna, dojemný příběh o síle lásky a odpuštění.  
Tematická dvoustrana připomíná Matku Vojtěchu. V těchto dnech totiž uplyne sto let 
od jejího narození. Nabízíme klíčové okamžiky jejího života i vzpomínky pamětníků. Na 
pokrok na cestě k její kanonizaci zatím čekáme.  
Příloha Perspektivy se zabývá homosexualitou. Tématem, které je neustále mediálně 
přítomné, a to nejen v naší zemi. Homosexualita jako úděl i jako politikum…  
Uvnitř listu čtenáři naleznou speciální přílohu Hospice Anežky České a Domova 
svatého Josefa. Čtenářům KT se v ní připomíná dílo prvního hospice v Česku a také 
zařízení, v němž se dostává péče lidem s roztroušenou sklerózou.  
Noviny uzavírá rozhovor s oceněným Mons. Tomášem Halíkem, v němž se dělí o své 
pocity bezprostředně po udělení významného ocenění. 


