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Liturgie slova – 30.neděle v mezidobí 

 

1.čtení – Ex 22,20-26 
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť 
sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově 
a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich 
stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou 
vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, 
chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. 
Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, 
vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro 
jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, 
neboť jsem soucitný.“ 
 
ŽALM 18 
Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, 
zachránce můj!  

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu 
vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu vysvobozen.  
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – 
Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému. 
 
2.čtení - 1 Sol 1,5c-10 
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali 
nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se 
stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně 
rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráva o tom, 
že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o tom 
vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, 
abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil 
z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.  
 
Evangelium - Mt 22,34-40 
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, 
znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je 
v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: 
‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon 
i Proroci.“ 
 
 
   

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 26.10. 

8.00 Za + Jiřího Vondraše, sestru, jejího manžela a rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Pejsara, dvoje rodiče a celý rod 
PONDĚLÍ – 27.10. 

17.00 Za +   Šimona Steinbergera a rodiče 
STŘEDA – 29.10. 

8.00 Za + Vojtěcha Webra a oboje rodiče 
PÁTEK – 31.10. 

8.00 Za + Kateřinu Vondrovicovou, manžela, sourozence a oboje rodiče 
SOBOTA – 1.11. 

8.00 Za + Jiřího Janovce, manželku, děti a oboje rodiče 
NEDĚLE – 2.11. 

8.00 Za všechny zemřelé 
9.30 (St.) Za + Josefa Speirla, oboje rodiče a rodiče Jandečovy 

 

O čem píše  
 

 
 
Pavel VI. blahořečen. Papež František prohlásil svého předchůdce na Petrově stolci za 
blahoslaveného. Pavla VI. si připomínáme nejen jako autora encykliky Humanae vitae.  
Na čem se usnesli čeští a moravští biskupové na 99. plenárním zasedání?  
Česká nemocnice v Ugandě očima redaktora KT. Tomáš Kutil se vypravil do Afriky 
nahlédnout pod pokličku tamnímu zdravotnictví. Má smysl pomáhat?  
Děti v českých a moravských farnostech podpořily misijní dílo. Misijní neděle 
proběhla v duchu modlitby a pomoci. Přinášíme postřehy z několika dětských 
kolektivů.  
Proběhlo druhé kolo senátních voleb. Jak jej hodnotí osobnosti?  
Na Majdanu jsem spal v botách, říká v rozhovoru fotoreportér Filip Singer, čerstvý 
držitel prestižního ocenění Czech Press Photo.  
Za Jiřím Reynkem. Odešel druhý z petrkovských bratří. Znamená to konec legendy?  
Téma: PAMĚŤ A ZAPOMÍNÁNÍ. Pamatujeme si skutečně to, co se stalo, nebo nás náš 
mozek šidí? Trenérka paměti poradí, jak je možné mozek vycvičit.  
Perspektivy: Slušné muslimy krutost a faleš Islámského státu děsí, tvrdí přední 
odborník, arabista Luboš Kropáček a vyzývá k dialogu o úctě k životu a svobodě 
náboženství.  
Rastislav Dvorový byl misionářem na Ukrajině, nyní pastoračně vede komunitu Rusů 
a Ukrajinců v Izraeli. O svých zkušenostech i své cestě ke kněžství vypráví v rozhovoru.  
Příloha Kniha čtenářů 2014. Nechte si doporučit dobré čtení a hlasujte pro svůj 
oblíbený titul.  


