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Liturgie slova – 26.neděle v mezidobí 
 

1.čtení - Am 6,1a.4-7 
Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, 
bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si 
na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. 
Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. 
Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad Josefovou 
zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí 
jásot povalečů!“ 
 

Žl 146  - Duše má, chval Hospodina!  
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – 
dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.  
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – 
Hospodin miluje spravedlivé. – Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – 
Hospodin bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna 

pokolení. 
 

2. čtení - 1 Tim 6,11-16 
Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj 
pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před 
mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem 
Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej 
nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
Ten příchod nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán 
pánů. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho 
neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu patří čest a věčná moc! Amen. 
 

Evangelium - Lk 16,19-31 
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý 
den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – 
plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu 
přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova 
náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky 
Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli 
Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším 
muka v tomto plamenu.’ Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl 
dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. 
A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít 
odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, 
otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se 
také oni nedostali do tohoto místa muk.’ Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky,  

 
 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  29.9. 

8.00 Za + Václava Steinbergera a rodiče 
9.30 (St.) Mše sv. není. Od 11.00 hod. poutní mše v Sedlicích 
PONDĚLÍ – 30.9. 

17.00 Za + Vojtěcha Webera a rodiče 
STŘEDA – 2.10. 

8.00 Za + Josefa Svobodu a otce 
PÁTEK – 4.10. 

17.00 Za + Anežku Bozděchovou, manžela a celý rod 
SOBOTA – 5.10. 

8.00 Za + Věru Hofmanovou, manžela a oboje rodiče 
NEDĚLE –  6.10. 

8.00 Za + Vojtěcha Hofmana, manželku a dva zetě 
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice, manželku, zetě a celé přátelstvo 

 

O čem píše  
 
 
Příběh číhošťského mučedníka P. Josefa Toufara se dočkal i operního zpracování, 
které uvádí Národní divadlo na scéně Divadla Kolowrat. KT přináší poměrně kritickou 
recenzi ambiciózního díla.  
Předvolební servis KT se rozběhnul: první ze série předvolebních rozhovrů je na světě 
– na otázky redaktora Aleše Palána odpovídá předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. 
Přinášíme též reflexi rozhovoru z pera jeho autora a analytický pohled na lidovce, 
jehož autorem je komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.  
Na oslavy svátku sv. Václava upozorňuje nejen úvodní zpravodajský text, který 
informuje o provokacích namířených vůči pouti, ale zejména speciální svatováclavská 
příloha, kterou naleznou čtenáři uvnitř čísla.  
Na národní pouť zve v rozhovoru kardinál Dominik Duka. KT se podařilo také získat 
exkluzivní rozhovor s hlavním hostem na pouti, s mnichovským kardinálem 
Reinhardem Marxem. Čtenáři se dále dozví, jak se chystá přímý televizní přenos 
z pouti a kdo všechno za ním stojí.  
Tematická dvoustrana je věnována císařovně Zitě. V době oslav svátku sv. Václava si 
tradičně připomínáme i osobnosti, které jsou spjaty s místem, kde národní světec 
zahynul. Jsou jimi bl. Karel a tentokrát i jeho žena Zita, adeptka blahořečení. Pestrý 
pohled na její osobnost připravil Jiří Prinz.  
Příloha Perspektivy se věnuje zejména Bibli kralické, od jejíhož vydání uplynulo čtyři 
sta let. Může církev ignorovat či odmítnout veřejné mínění? Odpovědi se snaží nalézt 
mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora.  
Noviny uzavírá rozhovor s emeritním velvyslancem Janem Kopeckým. 


