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Liturgie slova – 5.neděle postní

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH

1.čtení - Ez 37,12-14
Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás
z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já
jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide!
Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak
poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Hospodin.

NEDĚLE – 6.4.
8.00
Za + Jana Bozděcha, manželku a oboje rodiče
9.30 (St.) Za rodinu Hasovu a Maříkovu
PONDĚLÍ – 7.4.
17.00
Za + Janu Tauerovou, manžela a syna
STŘEDA – 9.4.
8.00
Za + Barboru Fronkovou, manžela a syna
PÁTEK – 11.4.
17.00
Za + Anežku Bozovou, manžela a oboje rodiče
SOBOTA – 12.4.
8.00
Za + jistý úmysl
NEDĚLE – 13.4.
8.00
Za + Milušku Vondrovicovou
9.30 (St.) Za + Karla Kuneše a manželku a celý rod
PONDĚLÍ – 14.4.
17.00
Za + Františka Kalvase a rodiče
STŘEDA – 16.4.
8.00
Za + Václava Jankovce a otce
ČTVRTEK – 17.4. – ZELENÝ ČTVRTEK
17.00
Za + Miloslava Majera, sestru a bratra
PÁTEK – 18.4. – VELKÝ PÁTEK
17.00
Liturgie Velkého pátku
SOBOTA – 19.4. – Bílá sobota
17.00
Za + Jiřího Sloupa, bratra a rodiče
NEDĚLE – 20.4. – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00
Na poděkování Bohu za 70 let života a na přímluvu Panny Marie za
ochranu do dalších let
9.30 (St.) Za + Josefa Kamena a rodiče

2.čtení - Řím 8,8-11
Bratři! Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne
podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch
Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás
Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života,
protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých
vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí
k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.
Evangelium - Jan 11,1-45
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To
byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný
byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého
miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě
Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy
uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým
učedníkům: „Pojďme znovu do Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě
chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin?
Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci,
klopýtne, protože v něm není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí,
ale jdu tam, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš
však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy
řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili.
Ale pojďme k němu!“ Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme
i my, ať zemřeme s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě.
Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii přišlo
mnoho židů, aby je potěšili v žalu nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází,
chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl,
můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“
Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení
v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla
mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch
slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak
2

O čem píše
Ve vyjednávání o změně zákona o majetkovém narovnání již nemá smysl
pokračovat, shodli se minulý týden zástupci církví a náboženských společností. Více
o snaze přetvořit sjednanou smlouvu naleznete ve zpravodajství z domova
i v komentáři. Zatímco někteří politici vymýšlejí, jak co nejefektivněji snížit finanční
náhradu za církevní majetek, státní úřady v tichosti drasticky snížily dotace pro
prachatický hospic. Centrem hlavního města prošel Pochod pro život. KT nabízí malou
fotoreportáž. Zahraniční zpravodajství reflektuje slovenské prezidentské volby.
O minulém víkendu si totiž Slováci zvolili nového prezidenta. Prvně v čele státu stane
nezávislý kandidát, podnikatel a filantrop Andrej Kiska.
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