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Liturgie slova – Slavnost Nejsvětější Trojice

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH

1.čtení - Ex 34,4b-6.8-9
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal
Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin
v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo
jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin,
Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý
a věrný!“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže
jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé
šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví.“

NEDĚLE – 15.6.
8.00
Za + Jana Bozděcha, manželku a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Josefa Štangla a manželku
PONDĚLÍ – 16.6.
17.00
Za + Jaroslava Křepela, oboje rodiče, Josefa Křepela, manželku, oboje
rodiče a Václava Forsta
STŘEDA – 18.6.
8.00
Za + Vojtěcha Webra a rodiče
ČTVRTEK – 19.6.
8.00
Za + Jana Královce, manželku a oboje rodiče
PÁTEK – 20.6.
17.00
Za + Václava Ouřadu a rodiče
SOBOTA – 21.6.
8.00
NEDĚLE – 22.6.
8.00
Za obec - průvod
9.30 (St.) Za Jana Odvody, manželku a rodiče z obojí strany

ŽALM Dan 3,52-56
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes O: a velebený a plný slávy navěky.
2.čtení - 2 Kor 13,11-13
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte
v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým
políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží
a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!
Evangelium - Jan 3,16-18
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna
na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není
souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna
Božího.“
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O čem píše
K ochraně lidského života od početí až do přirozeného konce se veřejně zavázalo na tři
a půl tisíce polských lékařů. Reakce překročily hranice s našimi severními sousedy do
našeho mediálního prostoru – věnujeme se tomu i v komentáři s názvem Kdo je tady
tmář? - redaktor Jiří Prinz. Papež podnikl mírovou misi – František, prezidenti Izraele a
Palestiny i konstantinopolský patriarcha se v neděli večer ve Vatikánských zahradách
modlili za mír. Společně pak také vysadili olivovník coby symbol míru. 180 tisíc světel…
před 25 lety se pekingské náměstí Nebeského klidu proměnilo v jatka. V Hongkongu si
tuto událost připomnělo až 180 tisíc lidí – přibližuje zahraniční rubrika.
Církevní fotografie. Duchovní prožitek, kvalitní fotografie a osobní růst nabízí projekt
Člověk a víra (nejen) začínajícím fotografům, kteří se pohybují v církevním prostředí.
Nové album Hradišťanu! Jiřímu Pavlicovi právě vychází nová deska Vteřiny křehké,
kterou pojal především jako svou autorskou a osobní výpověď.
Tematická dvoustrana pojednává o terorismu a teroru. Co to je? Obě strany konfliktů
pojmu užívají. Patří násilí k lidské společnosti?
Příloha Perspektivy přináší rozhovor s Františkem Kolouchem, autorem objevné knihy
Milion duší, která se zabývá životním osudem českobudějovického biskupa Josefa
Hloucha.
Noviny uzavírá rozhovor s Alfonzem Juckem. Novinář a manažer atletických mítinků je
zároveň moderátorem křesťanské TV LUX.
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