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Liturgie slova – 27.neděle v mezidobí 
 

1.čtení - Hab 1,2-3; 2,2-4 
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím 
k tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na 
bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede 
mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: 
„Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno 
přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění 
a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, 
nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý 
však bude žít pro svou věrnost.“ 
 
Žl 95  - Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme skálu své spásy, – 
předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! 
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, 

Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho 
rukou. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako 
tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé 
činy.“  
 
2. čtení - 2 Tim 1,6-8.13-14 
Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých 
rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! 
Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli 
němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním 
evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a měj přitom víru 
a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha 
svatého, který v nás bydlí. 
 
Evangelium - Lk 17,5-10 
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako 
hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla 
by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí 
z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, 
přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ 
Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až 
uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, 
co jsme byli povinni udělat.’“ 
 
 

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  6.10. 

8.00 Za + Vojtěcha Hofmana, manželku a dva zetě 
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice, manželku, zetě a celé přátelstvo 
PONDĚLÍ – 7.10. 

17.00 Za + Matěje Havlovice, manželku, syna a oboje rodiče 
STŘEDA – 9.10. 

8.00 Za + Ludmilu Jankovcovou, sourozence a rodiče 
PÁTEK – 11.10. 

17.00 Za + Josefa Dolejše, manželku a dva syny 
SOBOTA – 12.10. 

8.00 Za + Jana Konopíka, manželku a oboje rodiče 
NEDĚLE –  13.10. 

8.00 Za + Kateřinu Marytovou, manžela, dceru a oboje rodiče 
9.30 (St.) Za + Růženu Červenou, manžela a bratra 

 

O čem píše  
 
 
V atmosféře česko-německého smíření se nesly svatováclavské oslavy ve Staré 
Boleslavi, které připadly na 75. výročí tzv. mnichovského diktátu. Více přibližuje KT 
v reportáži na titulní straně.  
Svatováclavská tematika neopouští ani domácí zpravodajství – v řadě pivovarů uvařili 
speciály, které nesou jméno národního světce – přibližujeme jeden z nich. Kněží 
vyměnili alby za dresy – jak skončilo česko-moravské klání? A jak je možné, že kněz 
kandiduje do sněmovny?  
Život za 150 korun. Díky organizaci Likvidace lepry – TB zachraňuje už deset let první 
česko-indická nemocnice v Bhilai Pahari lidské životy. Informuje o tom zahraniční 
zpravodajství.  V předvolebním servisu pokračuje KT rozhovorem s Karlem 
Schwarzenbergem. Křesťanství nemá být v politice firemním logem, ale je třeba podle 
něj žít – říká v exkluzivním dialogu předseda TOP 09.  
Tematická dvoustrana je věnována nedávnému a již věhlasnému rozhovoru papeže 
Františka pro jezuitský časopis. Nebývale otevřenou výpovědí zaujal i světská média. 
Vybíráme z něj zásadní a důležité pasáže, které komentují osobnosti české církve.  
Rodinná příloha Doma se věnuje ožehavému tématu dětských krádeží. Jak jim 
rozumět? Proč vaše ratolest na návštěvě něco zcizí? Existuje v těchto případech nějaká 
prevence?  
KT vychází s přílohou věnovanou neziskové organizaci SIRIRI, pomáhající 
ve Středoafrické republice.  
Noviny uzavírá rozhovor s P. Pavlem Dokládalem nejen o požehnání sochy anděla pro 
Českou republiku 


