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Liturgie slova – 3.neděle velikonoční
1.čtení - Sk 2,14.22b-33
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně
promluvil k lidem: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, pozorně
vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském
mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho
mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl,
a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho
vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její
moci. David přece o něm říká: ‘Mám Pána před očima stále, je mi po
pravici, abych se neviklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá.
Ano – i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí
napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení. Oznámils mi
cesty života, naplníš mě blahem před svou tváří.’“ Bratři, budiž mi
dovoleno, abych k vám bez okolků promluvil o praotci Davidovi. Ten
umřel a byl pohřben, a jeho hrob máme u nás až dodneška. Byl to
prorok a věděl, že Bůh mu přísahou slíbil, že na jeho trůně usadí jednoho z jeho
potomků. Viděl tedy do budoucnosti, a když řekl, že nebude ponechán v podsvětí
a jeho tělo že nepodlehne porušení, mluvil o Kristově zmrtvýchvstání. Toho Ježíše Bůh
vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky. Byl povýšen po pravici Boží, od Otce přijal
slíbeného Ducha svatého, vylil ho, jak vidíte a slyšíte.
ŽALM - Ukaž mi, Pane, cestu k životu. Nebo: Aleluja
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. – Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ – Ty
jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj úděl.
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, – k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. –
Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť
nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast.
2.čtení - 1 Petr 1,17-21
Milovaní! Když říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého podle jeho činů, žijte
v bázni po dobu svého vyhnanství. Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu
života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi
pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného
a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa,
ale pro vás se objevil teď na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který ho vzkřísil
z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat.
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 4.5.
8.00
Za + Marii Hrubou, manžela a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Jiřího Ledvinu, manželku a celý rod
PONDĚLÍ – 5.5.
17.00
Za + Jana Kugela, bratry a rodiče
STŘEDA – 7.5.
8.00
Za + Jana Konopíka, manželku a oboje rodiče
ČTVRTEK – 8.5.
8.00
Za členy živého růžence
PÁTEK – 9.5.
17.00
Za + Jana Sazamu, manželku a oboje rodiče
SOBOTA – 10.5.
8.00
Za + Jakuba Růžka, manželku, dceru a celý rod
NEDĚLE – 11.5.
8.00
Za + Annu Němcovou, manžela a děti
9.30 (St.) Za + Václava Plasa a rodiče

O čem píše
Katolický týdeník vyslal do Věčného města reportérku Kateřinou Regendovou, která
přináší čtenářům zprávy a postřehy ze svatořečení Svatých otců Jana Pavla II. a Jana
XXIII. Přes osm set tisíc lidí si tento moment nenechalo ujít přímo v Římě na živo. KT jej
přináší prostřednictvím své reportérky i tištěných stran. Připojujeme své čtenáře ke
dvěma miliardám lidí, kteří tuto událost podle odhadů sledovali prostřednictvím
elektronických médií po celém světě.
Svatý člověk mi zprostředkoval kněžství – prozrazuje královéhradecký biskup Jan
Vokál. Dlouhá léta pro Jana Pavla II. ve vatikánských úřadech pracoval.
Svatořečení se věnuje i tematická dvoustrana. Vedle reportáže z Říma přinášíme
anketu s poutníky a ohlédnutí za životy obou světců.
Se známou herečkou Milenou Steinmasslovou hovoříme o sv. Hildegardě z Bingen.
O této učitelce církve totiž připravila celovečerní pořad.
Perspektivy: DAGMAR POHUNKOVÁ. Na známé osobnosti české církve vzpomíná a za
svou cestou k víře se ohlíží známá lékařka a publicistka.
V KT vychází příloha PONS 21, spolku přátel, který chce pomáhat chudým
a handicapovaným lidem u nás i ve světě.
Noviny uzavírá rozhovor s Radanou Parmovou. O Romy se zajímala už od dětství
a dnes se po studiu romologie věnuje hlavně romským dětem v ostravské kolonii
Bedřiška.
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