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Liturgie slova – 7.neděle velikonoční 

 
1.čtení - Sk 1,12-14 
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, 
která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku 
sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší 
místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, 
Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův 
bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, 
s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. 
 
ŽALM 27 
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych se bál? – Hospodin je 
záštita mého života, – před kým bych se třásl?  
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: – abych směl přebývat 
v Hospodinově domě po všechny dny svého života, – abych požíval 
Hospodinovy něhy – a patřil na jeho chrám.  

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, – smiluj se nade mnou, vyslyš mě! – Mé srdce 
k tobě mluví, – má tvář tě hledá. 
 
2.čtení - 1 Petr 4,13-16 
Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně 
jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze 
vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že 
zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí druhých 
lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je 
křesťanem. 
 
Evangelium - Jan 17,1-11a 
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn 
oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu 
dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi 
poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, 
abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, 
dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně 
jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť 
slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od 
tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi 
dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už 
nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ 
 

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  1.6. 

8.00 Za + Kateřinu Steinbergerovou, manžela a syna 
9.30 (St.) Za + Jana  Schambergera, manželku a rodiče z obojí strany 
PONDĚLÍ – 2.6. 

17.00 Za + Marii Osičkovou, manžela a oboje rodiče 
STŘEDA – 4.6. 

8.00 Za + Jana Johánka, sestru a rodiče 
PÁTEK – 6.6. 

17.00 Za + Jana Petržíka a manželku 
SOBOTA – 7.6. 

8.00 Za + Olgu Brabcovou, manžela a celý rod 
NEDĚLE – 8.6. 

8.00 Za + Marii Bozděchovou, manžela a vnuka 
9.30 (St.) Za Josefa a Věru Hánovy a dceru Marii 

 

O čem píše  
 
 
 
Františkova apoštolská cesta ve Svaté zemi trvala tři dny. Navštívil při ní tři státy. 
A týkala se vztahů mezi třemi náboženstvími. Ve jménu Nejsvětější Trojice se zde sešli 
vůbec poprvé v dějinách křesťané různých vyznání nad Božím hrobem.  
Ohlasy na volby: jak vidí výsledky voleb do Evropského parlamentu oslovené 
osobnosti z řad politiků, duchovních a aktivních laiků?  
Domácí zpravodajství monitoruje průběh Noci kostelů ve všech českých i moravských 
diecézích.  
Příběh biblického bojovníka. Právě ten představuje kulturní rubrika. V edici KT totiž 
vyšla nová kniha nazvaná Gedeón. Jan B. Zach, její autor, představuje tuto novinku 
v rozhovoru.  
Téma: VYLODĚNÍ V NORMANDII. Před sedmdesáti lety se odehrála na francouzském 
pobřeží krvavá událost, která zásadním způsobem změnila průběh druhé světové 
války.  
Příloha Perspektivy se ohlíží za svatořečením Jana Pavla II. Ovšem nikoliv jen za jeho 
pontifikátem, nýbrž i za jeho předchozí životní cestou.  
V KT vychází speciální příloha, která seznamuje čtenáře se zajímavým fenoménem: 
salesiánské misie v Bulharsku.  
Noviny uzavírá rozhovor s Andreasem Sebastianem Weiserem. Co mají společného 
papež a dirigent? Vedou velký orchestr. Představujeme šéfdirigenta královéhradecké 
filharmonie. 


