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Liturgie slova – 5.neděle velikonoční 

 

1.čtení - Sk 6,1-7 
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat 
proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při 
každodenním podělování zanedbávány. Dvanáct apoštolů proto 
svolalo veškeré množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné, 
abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, 
vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou 
plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však 
se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten návrh se 
zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry 
a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena 
a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně 
za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků 
v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo 
víru. 

 

ŽALM 33 
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se, aby ho dobří chválili. – Citerou 
oslavujte Hospodina, – hrejte mu na desetistrunné harfě.  
Neboť Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje 
spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti.  
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – 
aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu.  
 

2.čtení - 1 Petr 2,4-9 
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je 
v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní 
chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše 
Krista. V Písmu o tom stojí: „Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen 
nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, přináší čest, 
ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal 
kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá“. 
Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste 
„rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste 
rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy ke svému 
podivuhodnému světlu. 
 

Evangelium - Jan 14,1-12 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 
V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám 
připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás 
k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl:  

 

POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
25.5.-1.6.2014 

NEDĚLE – 25.5. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Za + Jana Přibyla, syna a oboje rodiče 
AK 9.30 Za + Annu Randovou a manžela 
KK 18.00 Za + Václava Vaňka, rodiče Hinterholzingerovy a Vaňkovy a duše 

v očistci 
PONDĚLÍ –  26.5. – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO 
AK 8.00 Za zemřelé, na které nevzpomínají příbuzní a přátelé  
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  27.5. – SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY 
AK 8.00 Za + Jaroslavu Bohmannovou 
KK 17.15 Za + rodiče a prarodiče z obojí strany a za všechny příbuzné 
STŘEDA – 28.5.  
AK 8.00 Za + manžela, rodiče a prarodiče 
KK 17.15 Za + Miloše Císlera a zemřelé z obou rodů 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 29.5. – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PÁNĚ 
AK 8.00 Na poděkování za 70 let života a s prosbou o požehnání do dalších 

let života pro Josefa Kvítka 
KK 17.15 O pokoj, mír a požehnání pro celou rodinu  
PÁTEK –  30.5. – PAMÁTKA SV. ZDISLAVY 
AK 8.00 Za + Jaroslava a Filomenu Hubáčkovy a manželé Petržíkovy 
KK 16.45 Májová pobožnost 
KK 17.15 Za živý růženec z Domažlic 
SOBOTA –  31.5. – SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
KK 17.15 Za + Františka Černého, manželku, oboje rodiče, sourozence a 

neteř Věru 
NEDĚLE –  1.6. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Na poděkování Bohu za léta společného života 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Za + Antonína Hánu, manželku a celý rod 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 25.5.-1.6.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

DOBRÁ VODA 11.00        

TŘEBNICE 14.45        

LUŽENIČKY   19.00      

NEVOLICE    19.00     

VAVŘINEČEK     16.00    

BLÍŽEJOV 11.00        

VÝROV        14.00 
 


