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Liturgie slova – 29.neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH

1.čtení – Iz 45,1.4-6
Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za
pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů,
abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena.
Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal
jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin,
jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal,
aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není.
Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

NEDĚLE – 19.10.
8.00
Za + Tomáše Bozděcha, manželku, sourozence z obojí strany a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Václava Sokola, sestru a rodiče
PONDĚLÍ – 20.10.
17.00
Za + Matouše Konopa, manželku a syna
STŘEDA – 22.10.
8.00
Za + syna Josefa Webra a rodiče
PÁTEK – 24.10.
17.00
Za + Václava Steinbergera a rodiče
SOBOTA – 25.10.
8.00
Za + Marii Ševčíkovou, manžela a oboje rodiče
NEDĚLE – 26.10.
8.00
Za + Jiřího Vondraše, sestru, jejího manžela a rodiče
9.30 (St.) Za + Josefa Pejsara, dvoje rodiče a celý rod

ŽALM 96
Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země!
– Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o jeho
divech!
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, – je třeba se ho bát
více nežli všech bohů. – Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, – Hospodin však
stvořil nebe.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte Hospodinu slávu a moc, – vzdejte
Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. – Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! – Třeste se před ním, všechny země! –
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, – národy řídí podle práva.
2.čtení - 1 Sol 1,1-5b
Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem
a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za
všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem
vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho
Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám
přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy
moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením.
Evangelium - Mt 22,15-21
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své
učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že
učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo
je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl
jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se
platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli:
„Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
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O čem píše

Je v pořádku, aby řeholnice nosily v nemocnicích řeholní oděv? Tuto otázku vyvolal
nedávný zákaz nošení muslimských šátků v nemocnici. KT zjišťoval, jaká je současná
praxe.
Samozřejmě nezůstaly stranou ani volby, které skončily o uplynulém víkendu.
Jaké je mít patnáct dětí? Více napoví první dávka rozhovoru se dvěma manžely
ze Španělska, kteří mají takovou zkušenost.
Mimořádná biskupská synoda ve Vatikánu o pastoračích výzvach rodiny uzavřela
minulý týden svou první polovinu.
Malalaj Júsufzaiová - stala se nejmladší nositelkou Nobelovy ceny za mír. Její snaha
o přístup pákistánských žen ke vzdělání ji málem stála život. Více se dočtete na stránce
zahraničního zpravodajství.
Františkovo tajemství. Lidé zachránění papežem Františkem za vojenské diktatury
v Argentině vydávají po letech svědectví v knize Bergogliův seznam.
Téma: PAVEL VI. Tento týden má rozšířit řady blahoslavených Pavel VI. Papež, který se
nebál církevních změn ani velkých ekumenických gest.
Příloha Doma: Dětská obezita. Je to jeden z nejvážnějších současných společenských
problémů. Naše děti žijí nezdravě a do budoucna to nevěstí nic dobrého.
Noviny uzavírá rozhovor s Janem Mikuškem. V moderní opeře už zpíval part faráře
Toufara, brankáře Haška, a dokonce Matky Terezy. Navíc se věnuje duchovní hudbě.
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