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Liturgie slova – 4.neděle velikonoční 

 

1.čtení - Sk 2,14a.36-41 
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně 
promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: 
Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy 
ukřižovali.“ Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra 
i ostatních apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: 
„Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby 
vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. Vždyť 
to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě 
daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je 
zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, 
kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo 
na tři tisíce lidí. 
 

ŽALM 23 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na 

svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje mou 
duši.  
Vede mě po správných cestách, – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. 
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše 
přetéká.  
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím 
v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy. 
 

2.čtení - 1 Petr 2,20b-25 
Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece 
byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho 
šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on 
jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí 
spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli 
mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné 
ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. 
 
Evangelium - Jan 10,1-10 
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam 
jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře 
a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce 
vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy 
nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto 
přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen,  

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  11.5. 

8.00 Za + Annu Němcovou, manžela a děti 
9.30 (St.) Za + Václava Plasa a rodiče 
PONDĚLÍ – 12.5. 

17.00 Za + Dorotu Konopovou, manžela a syna 
STŘEDA – 14.5. 

8.00 Za + Ludmilu Červenkovou, manžela a oboje rodiče 
PÁTEK – 16.5. 

17.00 Za + Jana Kůgela, tři bratry a rodiče 
SOBOTA – 17.5. 

8.00 Za + Jana Královce, manželku, děti a dva vnuky 
NEDĚLE – 18.5. 

8.00 Za + Jiřího Královce, tři sestry a rodiče 
9.30 (St.) Za + Anežku Anderlovou, jejího manžela, oboje rodiče a celé příbuzenstvo 

 

O čem píše  
 
 
Lidé zcela odmítající projekt společné Evropy tímto číslem KT asi nadšení nebudou. Ti, 
kteří jsou k tématu skeptičtí, si ho počtou a vytvoří si svůj obrázek – utvrdí se ve svém 
názoru, nebo jim naši respondenti nasadí brouka do hlavy. Ale i fandové ideově, 
politicky a ekonomicky propojeného kontinentu si zřejmě budou muset položit spolu 
s námi řadu otázek… Česká republika je už deset let součástí EU. Nelze to 
přehlédnout, při výročích totiž míváme ve zvyku bilancovat. Navíc se blíží volby do 
Evropského parlamentu. A ať se nám to líbí nebo ne, budeme se muset rozhodnout, 
zda a koho volit. Tématu věnujeme celých šest stran.  
Den matek – příležitost říci díky. Právě ta se naskytne tuto neděli 11. května. Květen 
není jen měsícem Panny Marie, ale jeho druhá neděle patří i všem pozemským 
matkám.  
Naši lidé v Banátu. Přinášíme reportáž a celou publicistickou stranu redaktorky KT 
z její cesty za krajany žijícími už několik generací v rumunském Banátu.  
PETRKOVU S LÁSKOU – Katolický týdeník vydává unikátní sborník, v němž se známé 
osobnosti vyznávají ze svého vztahu k Bohuslavu, Danielu a Jiřímu Reynkovým. 
Informuje o tom kulturní rubrika.  
Doma: dětské pokoje. Dokud jsou děti malé, stačí jim být u mámy. Dříve či později ale 
budou potřebovat vlastní prostor. Kdy a jak ho zařídit?  
V KT vychází příloha Deset let v Evropské unii.  
Noviny uzavírá rozhovor s Dianou Tuyet-Lan Nguyen Kosinovou. Druhé křestní jméno 
mluvčí brněnské charity znamená v překladu sněhobílá orchidej. Dostala ho od svého 
vietnamského dědečka. 


