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Liturgie slova – 7.neděle velikonoční 

 

1.čtení - Sk 2,1-11 
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se 
ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, 
kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad 
každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým 
a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. 
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod 
nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, 
protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se 
a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že 
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, 
obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie 
a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme 
připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak 
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 

 

ŽALM 104 
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou 
tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.  
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého 
ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země.  
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu 
líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu. 
 

2.čtení - 1 Kor 12,3b-7.12-13 
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice 
rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. 
A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. 
Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je 
pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří 
dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni 
jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – 
všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 
 

Evangelium - Jan 20,19-23 
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.“ 
 

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  8.6. 

8.00 Za + Marii Bozděchovou, manžela a vnuka 
9.30 (St.) Za Josefa a Věru Hánovy a dceru Marii 
PONDĚLÍ – 9.6. 

17.00 Za + Matěje Svačinu, manželku a oboje rodiče 
STŘEDA – 11.6. 

8.00 Za + Václava Vondrovice a oboje rodiče 
PÁTEK – 13.6. 

17.00 Za + Kateřinu Krčmovou, manžela a oboje rodiče 
SOBOTA – 14.6. 

8.00 Za + Jana Randu, manželku a celý rod 
NEDĚLE – 15.6. 

8.00 Za + Jana Bozděcha, manželku a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Štangla a manželku 

 

O čem píše  
 
 
V ulicích bavorského Řezna, ve stáncích, na pódiích, ve spolkových domech, v tamní 
katedrále, kostelích, na univerzitě či na biskupství. Všude spousty lidí, biskupové známí 
i neznámí, německá kancléřka, prezident, ministři… Katholikentag. Dny, kdy se němečtí 
katolíci scházejí a hlásí ke své víře, hovoří o ní a vzdělávají se. Letos se přidali i Češi. 
Snažili jsme se přinést co nejvíce podrobností. Reportéři se minulý týden vypravili 
přímo do Řezna, zvláště pak na stánky, kde se prezentovala česká církev. Na tematické 
dvoustraně nabízíme rozhovory, reportáž i ohlasy. 
Plánuji se zastat prolifové iniciativy – avizuje hned na titulní straně končící 
europoslankyně Zuzana Roithová. Pro KT analyzuje výsledky a důsledky voleb do 
Evropského parlamentu. A má v plánu angažovat se v případu prolifové iniciativy One 
of us, kterou Evropská komise odmítla. Františkova apoštolská cesta ve Svaté zemi se 
odráží i v dalším číle KT. Byla to mírová mise. Společné modlitby izraelského 
a palestinského prezidenta s papežem Františkem proběhnou už tuto neděli 
ve Vatikánu! 
Letní festivaly. Začíná období letních hudebních festivalů. Jak se za poslední dobu 
proměnily? Kulturní rubrika nabízí také několik tipů, kam se v létě vypravit. 
Příloha Doma se věnuje tématu „Dětské lásky“. Ať už jsou našim potomkům tři roky 
nebo třináct let, prožívají své lásky. Prožívají je naplno, jak jen toho jsou schopni. 
V KT vychází speciální příloha, která se věnuje výročí 350 let královéhradecké diecéze. 
Seznamte se s tamní církví! 
Noviny uzavírá rozhovor se Zdeňkou Mollinovou. „Největším nebezpečím pro historika 
je lpění na jednou vytvořeném názoru,“ říká pedagožka a uznávaná historička 


