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Liturgie slova – 30.neděle v mezidobí 
 

1.čtení – Sir 35,15b-17.20-22a 
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti 
chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou 
prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se 
skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka 
a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší 
nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo. 
 

Žl 34 - Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. 
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho 
chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní 
a radují se.  
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, – aby vyhladil ze země 
vzpomínku na ně. – Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, – vysvobodil 
je z každé jejich tísně.  
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, – na duchu zlomené 

zachraňuje. – Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, – nebudou pykat, kdo se 
k němu utíkají. 
 

2.čtení - 2 Tim 4,6-8.16-18 
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj 
jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec 
spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně 
tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě 
nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi 
sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. A tak jsem byl 
vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské 
království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen. 
 

Evangelium - Lk 18,9-14 
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, 
řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus 
a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že 
nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. 
Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.’ Celník však zůstal 
stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože, 
buď milostiv mně hříšnému!’ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však 
farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude 
povýšen.“ 

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE –  27.10 

8.00 Za + Jiřího Vondraše, sestru, jejího manžela a rodiče 
9.30 (St.) Za rodinu Sokolovu, Buškovu a celé přátelstvo 
PONDĚLÍ – 28.10. 

17.00 Za + Dorotu Bendovou, manžela a celý rod 
STŘEDA – 30.10. 

8.00 Za + Vojtěcha Webera a rodiče z obojí strany 
PÁTEK – 1.11. 

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

8.00 Za všechny zemřelé 
NEDĚLE –  3.11. 

8.00 Za + P. vikáře Josefa Kubaštu a rodiče 
9.30 (St.) Za + Josefa Vondrovice 

 

O čem píše  
 

 
Znovu otevřít téma majetkového narovnání státu s církvemi se rozhodly ČSSD a SPOZ. 
K problematice majetkového narovnání vystoupili představitelé církví a náboženských 
společností… uvádí nové číslo KT.  
Domácí zpravodajství informuje například o sporech o majetek Maltézských rytířů či 
přináší radostný závěr příběhu trmického kostela – ten se nakonec podařilo farníkům 
vykoupit – a to i díky čtenářům KT. Zahraniční rubrika se věnuje mj. katu Erichu 
Priebkemu, válečnému zločinci, jenž ve věku 100 let zemřel v Římě. Bez omluvy. 
Vatikán zakázal propůjčit jakýkoli kostel k jeho pohřbu.  
Jak zaujmout děti? Katechety z celé republiky čeká následující víkend setkání na 
Velehradě. KT zajímalo, co se jim daří a kde je naopak tlačí bota… Více na stránce 
publicistiky.  
Kulturní rubrika tentokrát přináší recenzi snímku přicházejícího do kin Velká nádhera – 
opulentního dramatu z prostředí římské smetánky o hledání lásky ve světě nablýskané 
nicoty – a dále příběh ochrnutého disidenta, dominikánského terciáře Julia Augustina 
Vargy, o němž nyní vzniká divadelní hra.  
Tematická dvoustrana je vyhrazena smíšeným manželstvím věřícího s nevěřícím 
partnerem. Nabízí osobní zkušenosti takových lidí, jichž neustále přibývá.  
Příloha Perspektivy se zabývá sociálním vyloučením. Život na dně s sebou přináší 
závislosti, konflikty i ztrátu životní motivace. Jakou roli zde může sehrát církev?  
KT vychází s přílohou Kniha čtenářů 2013. Až do 8. listopadu můžete hlasovat v této 
literární anketě. Noviny uzavírá rozhovor s naším houslovým virtuosem Josefem 
Špačkem. 


