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Liturgie slova – 29.neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH

1.čtení – Ex 17,8-13
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi:
„Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím
na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal
Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na
vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když
ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali
tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur
podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly
pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany
a jejich válečné sbory.

NEDĚLE – 20.10.
8.00
Za + Tomáše Bozděcha, manželku, sourozence z obojí strany a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Josefa Pejsara, Josefa Forsta a jeho bratry, Martina Forsta a manželku
PONDĚLÍ – 21.10.
17.00
Za + Matouše Konopa, manželku a syna
STŘEDA – 23.10.
8.00
Za + syna Josefa Webera, rodiče a tři vnoučata
PÁTEK – 25.10.
17.00
Za + Václava Steinbergera a jeho rodiče
SOBOTA – 26.10.
8.00
Za + Karla Jedličku a oboje rodiče
NEDĚLE – 27.10
8.00
Za + Jiřího Vondraše, sestru, jejího manžela a rodiče
9.30 (St.) Za rodinu Sokolovu, Buškovu a celé přátelstvo

Žl 121 - Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Zvedám své oči k horám. – Odkud mi přijde pomoc? – Pomoc mi přijde
od Hospodina, – který učinil nebe i zemi.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, – nebude dřímat tvůj strážce. – Ano,
nebude dřímat a spát – Izraelův strážce.
Hospodin tě střeží, – Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. – Za dne ti slunce
neublíží, – ani měsíc v noci.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, – střežit bude tvou duši. – Hospodin bude
střežit tvůj odchod i příchod – nyní i navěky.
2. čtení - 2 Tim 3,14 – 4,2
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses
tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl
spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí
se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je
potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě
před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, zapřísahám tě při
jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod
či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.
Evangelium - Lk 18,1-8
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit
a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom
městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on
dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám,
přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě
trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal
svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám
vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“
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O čem píše
Jen několik posledních dnů nás dělí od chvíle, kdy ve volbách rozhoneme o směřování
České republiky. KT završuje svůj předvolební servis čtenářům. Na co všechno je třeba
při nadcházejících volbách hledět?
Volbám jsme věnovali tematickou dvoustranu. Proč jít k volbám a jak volit, radí
sídelní biskupové českých a moravských diecézí. Dva z nich dokonce prozradili, která
strana získá jejich hlas.
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou, který měl završit sérii předvolebních interview, se
nepodařilo získat. Předseda ČSSD se s redaktorem KT nesešel ani na jeho žádost
neodpověděl písemně. Proč si čtenáři nemohou přečíst rozhovor s lídrem ČSSD, se
dočtete na straně čtyři. Najdete tam i otázky, na které šéf sociální demokracie
mlčel…
Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení získala letos teprve
šestnáctiletá Malalaj Júsufzaiová. „Síla jejího přesvědčení vysoce převyšuje to, nad čím
přemýšlí její vrstevníci. Je plodem ušlechtilé náboženské výchovy a osobního příkladu
jejího otce,“ říká pro KT P. Miloslav Fiala.
S autorkou knihy Strach buší na dveře hovoříme v rubrice Kultura o tom, nakolik je její
kniha inspirována skutečným životním příběhem P. Aloise Kánského.
Rodinná příloha Doma se věnuje tématu Když dítě odchází. Pro řadu rodičů bývá
odchod jejich ratolestí z domova náročným obdobím. Jak to zvládnout a jak
pokračovat dál jen ve dvou? KT vychází s přílohou Papežská misijní díla.
Noviny uzavírá rozhovor s Michalem Stehlíkem, historikem a kandidátem na rektora
UK.
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