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Liturgie slova – 4.neděle postní
1.čtení – 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě
k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“
Když Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle je před
Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však řekl Samuelovi:
„Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji.
Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však
vidí do srdce.“ Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale
Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho.“ A zeptal se: „Jsou
to již všichni chlapci?“ Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten pase
stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť nesedneme
k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý,
s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž
ho; to je on.“ Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho
bratrů. Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.
2.čtení - Ef 5,8-14
Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce
toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.
Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy;
spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé potají
páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světle. Všechno totiž, na co se
vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v Písmu: „Probuď se, spáči, vstaň
z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“
Evangelium - Jan 9,1-41
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali:
„Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl:
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat
skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal
ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to
slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti,
kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni
tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se
ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto,
pomazal mi oči a řekl: ‘Jdi k Siloe a umyj se!’ Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se
ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce
k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také
farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči
bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha,
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 30.3.
8.00
Za + Marii Hrbáčkovou, manžela, syna a oboje rodiče
9.30 (St.)
PONDĚLÍ – 31.3.
17.00
Za + Jiřího Bozděcha, manželku a oboje rodiče
STŘEDA – 2.4.
8.00
Za + Markétu Královcovou, manžela a děti
PÁTEK – 4.4.
17.00
Za + Jana Blahníka a rodiče
SOBOTA – 5.4.
8.00
Za + Annu Sloupovou, manžela, dva syny a oboje rodiče
NEDĚLE – 6.4.
8.00
Za + Jana Bozděcha, manželku a oboje rodiče
9.30 (St.) Za rodinu Hasovu a Maříkovu

O čem píše
Bible pro neslyšící samozřejmě nebude něčím docela jiným, než znají lidé, kteří o sluch
nepřišli. Pouze se jedná o její překlad do znakové řeči. Za nápadem stojí Teologická
fakulta Jihočeské univerzity.
Domácí zpravodajství se věnuje i podpoře českých křesťanů kubánským disidentům,
ohlíží se za dvacetiletím práce brněnského Centra naděje a pomoci či desátým výročím
restaurace, která si potrpí i na pastoraci v moravské metropoli.
Publicistická část novin se věnuje pozoruhodnému seriálu z produkce veřejnoprávní
televize. Na obrazovky totiž vstoupilo téma, jež je v současné společnosti spíše tabu.
Dokumentární cyklus Život se smrtí sleduje osudy sedmi lidí, kteří bojují se smrtelnou
nemocí, respektive míří ke smrti.
Nikoliv na obrazovky, nýbrž do kin míří napínavý životopisný film světoznámého
režiséra Andrzeje Wajdy. Nese titul Lech Walesa a pojednává o legendě polského
odporu proti komunismu. Kulturní rubrika přináší recenzi.
Tematická dvoustrana nese neradostný titul. Připomíná však skvrny naší historie: Zánik
měst. Je to přesně padesát let, co padlo rozhodnutí o likvidaci Mostu a unikátním
přesunu zdejšího kostela. Most ale nebyl jediný případ!
Rodinná příloha Doma se tentokrát zabývá zejména úzkostmi dětí. Se strachem
a úzkostmi bojuje během prvních let života snad každé dítě a spolu s ním i jeho rodiče.
Jak mu mohou pomoci?
Uvnitř listu čtenáři naleznou speciální přílohu Praga-Haiti. Čtenářům KT se připomínají
projekt a lidé, kteří bojují za důstojnost těch nejchudších.
Noviny uzavírá rozhovor se soukromým zemědělcem Pavlem Hrubým. Nahlédněte do
života člověka, který druhé živí plody země a své práce.
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