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Liturgie slova – 2.neděle velikonoční 

1.čtení -Sk 2,42-47 
Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, 
v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž 
se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří 
přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. 
Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo 
potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali 
chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili 
se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných 
ke spáse a církvi. 
 

Žl 118 - Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý. 
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť 
řekne dům Áronův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť 
řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ 
Vrazili do mě, abych padl, – avšak Hospodin mi pomohl. – Hospodin je 

má síla a statečnost, – stal se mou spásou. – Jásot ze spásy – zní ve stanech 
spravedlivých.  
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se 
tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil Hospodin, – 
jásejme a radujme se z něho!  
 

2.čtení - 1 Petr 1,3-9 
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, 
znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, 
které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž 
máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední 
době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas 
všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které 
přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě 
a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. 
Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy 
duše. 
 

Evangelium - Jan 20,19-31 
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy 
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal 
ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako 
Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte 
Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když  

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  27.4. 

8.00 Za + Jiřího Křepela a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Jiřího Sladkého, Vojtěcha Andrle a jejich manželky 
PONDĚLÍ – 28.4. 

17.00 Za + Miroslava Kernera a rodiče 
STŘEDA – 30.4. 

8.00 Za + Annu a Josefa Křepela, dva bratry a Jaroslava Křepela a dva bratry 
PÁTEK – 2.5. 

17.00 Na dobrý úmysl 
SOBOTA – 3.5. 

8.00 Za + Marii Marcelovou, manžela a syna 
NEDĚLE – 4.5. 

8.00 Za + Marii Hrubou, manžela a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Jiřího Ledvinu, manželku a celý rod 

 

O čem píše  
 
 
Titulní strana KT představuje tentokrát na portrétech dva muže, které čeká 
svatořečení: Jana XXIII. a Jana Pavla II. Do Říma se chystají miliony poutníků. V Česku 
budou k dispozici přímé přenosy 27. dubna – a to prostřednictvím televize Noe a České 
televize na kanálu ČT 2.  
Zahraniční rubrika se opět obrací k Ukrajině. Ta je vnitřně rozdělená nejen politicky, 
ale i v církevní oblasti.  
Vzkříšení pod rovníkem – „Happy Easter!“ zní velikonoční přání černošského kněze 
v africké Keni.  
Kulturu opanoval Bohuslav Reynek. Po celé republice zvou na výstavu tohoto génia 
stovky billboardů – bombastická akce kolem Reynkovy výstavy by však neměla zakrýt 
další hlubší otázky.  
Tematická dvoustrana nese název Madony dalekých zemí. S P. Vojtěchem Kodetem 
hovoříme o zdravé mariánské úctě a vydáváme se také za madonami do neevropských 
koutů světa.  
Rodinná příloha Doma se věnuje novopečeným tatínkům. Jak prožívají své čerstvé 
otcovství, jak mohou budouvat vztah s dítětem a jaké nástrahy na ně mohou číhat?  
V KT vychází příloha Varhany pro Královo Pole a pravidelná televizní a rozhlasová 
příloha.  
Noviny uzavírá rozhovor s řeholnicí Ivicou Kušíkovou, slovenskou sestrou, která točí 
dokumenty. Kamera je pro ni nástrojem, jímž se chce podělit o hodnoty, jež vyznává. 


