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Liturgie slova – Slavnost Vzkříšení Páně 
 

1.čtení - Sk 10,34a.37-43 
Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, 
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal 
Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, 
prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, 
které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku 
a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího 
dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen 
těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním 
jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali 
lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený 
soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, 
že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“ 
 

Žl 118 - Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se 
z něho! 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne 
dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“  
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, 
ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech.  
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se 
tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. 
 

2.čtení - Kol 3,1-4 
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus 
po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už 
mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se 
i vy s ním ukážete ve slávě. 
 

Evangelium - Jan 20,1-9 
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, 
že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému 
učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho 
položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, 
ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř 
a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, 
vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově 
hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil 
i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli 
Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 
  

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  20.4. 

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 
PONDĚLÍ – 21.4. 

8.00 Za + Jiřího Bendu, manželku a rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice a celou rodinu 
STŘEDA – 23.4. 

8.00 Za + Vojtěcha Webra a rodiče 
PÁTEK – 25.4. 

8.00 Za + Jiřího Červenku a rodiče 
SOBOTA – 26.4. 

11.00 Za dobrý úmysl 
NEDĚLE – 27.4. 

8.00 Za + Jiřího Křepela a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Jiřího Sladkého, Vojtěcha Andrle a jejich manželky 

 

O čem píše  
 
Velikonoce předznamenává nejen Květná neděle, ale také tradiční setkání mládeže 
s biskupy, které se každoročně uskutečňuje právě v tomto termínu. Tisíce mladých lidí 
se o uplynulém víkendu potkaly se svými biskupy. Byli jsme u toho.  
V novém čísle KT naleznou čtenáři také speciální Velikonoční přílohu. K hlubšímu 
prožití tridua nabízíme meditativní brožurku z pera P. Angela Scarana. Do celého 
období uvádí v rozhovoru také P. Christian Pšenička OPraem.  
Domácí rubrika přináší mj. ohlédnutí za dvacetiletím pedagogicko-psychologické 
poradny v Praze, která nosí ve svém názvu slovo Křesťanská. Její lidé patří 
i k pravidelným spolupracovníkům KT a k rádcům našich čtenářů ve výchově jejich 
ratolestí.  
Neumělcům života se věnuje kulturní rubrika. Knižní tituly P. Marka Orko Váchy 
tradičně bodují v literárních anketách KT. O čem je jeho nová kniha, která právě vyšla?  
Tematická dvoustrana udělá radost všem ctitelům, znalcům i někdejším čtenářům Káji 
Maříka. A kdo chlapce z Lážova nezná, určitě ho pozná. Napsal román muž, tajemný 
Felix Háj, či hudebnice, farní hospodyně? Vydáváme se po stopách příběhu.  
Příloha Perspektivy se zaměřila na svatořečení hned dvou papežů, které je 
v dohlednu! V předvečer této události představuje životní příběh Jana XXIII. a Jana 
Pavla II. očima jejich přátel.   
Noviny uzavírá rozhovor s Veronikou Klener. O letošních Velikonocích přijme svátost 
křtu, biřmování a eucharistie. Jaká byla její šestiletá cesta (ne)hledání? Poznejte jeden 
z životních příběhů letošních Velikonoc 


