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Liturgie slova – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 

1.čtení – Mdr 3,1-9 
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se 
být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za 
záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem 
zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. 
Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze 
zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak 
zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, 
zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany 
a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, 
poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává 
svým vyvoleným lásku a smilování. 
 

ŽALM 116 
Hospodin je milostivý a spravedlivý, – Bůh náš je milosrdný. – 
Hospodin chrání prosté lidi; – pomohl mi, když jsem byl v bídě. * Měl 

jsem důvěru, i když jsem si řekl: – „Jsem tak sklíčen!“ – Pravil jsem ve svém rozrušení: 
– „Každý člověk klame!“ * Drahocenná je v Hospodinových očích – smrt jeho zbožných. 
– Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, – rozvázal jsi moje pouta. 
 

2.čtení - Řím 5,5-11 
Bratři! Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva 
kdo položí život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je 
mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme 
ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, 
když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme s Bohem byli usmířeni smrtí 
jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – 
budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. 
 

Evangelium - Mt 5,1-12a 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 
učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské 
království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni 
dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni 
budou na-syceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, 
pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť 
máte v nebi velkou odměnu.“   

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 2.11. 

8.00 Za všechny zemřelé 
9.30 (St.) Za + Josefa Speirla, oboje rodiče a rodiče Jandečovy 
PONDĚLÍ – 3.11. 

16.00 Za + Karla Jedličku a oboje rodiče 
STŘEDA – 5.11. 

8.00 Za + Marii Váchalovou, manžela a snahu Jindru 
PÁTEK – 7.11. 

16.00 Za + Martina Hrubého, manželku a oboje rodiče 
SOBOTA – 8.11. 

8.00 A + Jana Urbana a matku 
NEDĚLE – 9.11. 

8.00 Za + Martina Hofmana, manželku a oboje riodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice a celou rodinu 

 

Modlitby za nového biskupa 
 
I.  
Bože, věčný Pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby 
a dej, ať se naším novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se 
o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám, prosíme, takového 
pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život. Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, 
aby nás jako náš nový biskup učil žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.  
II.  
Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti jmenování našeho nového biskupa a prosíme, veď mysl 
Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dobrý Pastýři, dej nám 
takového pastýře, který se tobě líbí, který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, 
a povede nás skrze tebe k Otci. Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen. 
III.  
Bože, ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté; na přímluvu Panny Marie, 
Matky tvého Syna a královny apoštolů, osvěcuj mysl Svatého otce a všech, kdo nesou 
odpovědnost za jmenování našeho nového biskupa: ať poznávají, co se ti líbí a umí se 
správně rozhodnout.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.  
Maria, Matko církve, oroduj za nás!  
 
(Inspirováno modlitbami za nového pražského arcibiskupa, královéhradeckého a 
českobudějovického biskupa.) 


