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Liturgie slova – 33.neděle v mezidobí 

 

1. čtení – Př 31,10-13.19-20.30-31 
Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího 
manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, 
nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje 
radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou 
vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab 
zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si 
chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla. 
 

ŽALM 128 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – 
Budeš jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře.  
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji 
synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu.  
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti 
Hospodin požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po 

všechny dny svého života. 
 

2.čtení - 1 Sol 5,1-6 
Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. 
Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou lidé 
říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na 
těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten 
den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma 
nemá nad námi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: 
zůstaňme bdělí a střízliví. 
 

Evangelium - Mt 25,14-30 
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal 
si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu 
jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, 
hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, 
vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého 
pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. 
Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět 
hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku 
dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým 
pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, 
hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi 
spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil pak 
i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi 
nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl    

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 16.11. 

8.00 Za + Tomáše Martínka a oboje rodiče 
9.30 (St.)  
PONDĚLÍ – 17.11. 

16.00 Za členy živého růžence 
STŘEDA – 19.11. 

8.00 Za + Jiřího červenku a oboje rodiče 
PÁTEK – 21.11. 

16.00 Za + Marii Bendovou, manžela a celý rod 
SOBOTA – 22.11. 

8.00 Za + Emilii Sloupovou, manžela a oboje rodiče 
NEDĚLE – 23.11. 

8.00 Za + Marii Hofmanovou, bratra a rodiče 
9.30 (St.) Za + Jana Odvody, manželku a rodiče z obojí strany 

 

O čem píše  
 

 
 
Přípravy na setkání s bratry s Taizé jsou v plném proudu. Najdou mladí poutníci 
ubytování v rodinách?  
Biskup Josef Martin Nathan se vrací do Polska. Ostatky někdejšího olomouckého 
světícího biskupa byly slavnostně přeneseny z Opavy do polských Branic. Oslavám 
předsedal arcibiskup olomoucký Jan Graubner.  
Lidé bez domova vzpomínali na své zemřelé. Tradiční zádušní bohoslužbu za zemřelé 
lidi bez domova, kterou v mnoha zemích světa pořádá Komunita Sant’Egidio, sloužil 
v Praze kardinál Dominik Duka.  
V Sýrii netrpí jen křesťané. Za pronásledované menšiny hovoří Syřan a člen syrské 
ortodoxní církve George Yako, který v ČR čeká na vyřízení žádosti o azyl.  
Projděte se s redaktorem KT Svatou zemí. Fotoreportáž z Izraele Tomáše Kutila.  
Téma: LISTOPAD 1989. Je co slavit, připomínají biskupové. Atmosféru revolučních dní, 
nevšední osudy i podíl církve na změně režimu připomíná tematická dvoustrana 
i rozhovor s biskupem Václavem Malým na závěrečné straně vydání.  
DOMA: Rodina a soukromí. Jak to jde dohromady? Proč nám právě ti nejbližší jdou tak 
často na nervy a jak si udržet v ruchu rodiny vnitřní klid?  
Zvláštní příloha: Římská pouť k Anežce České. S pamětníky Anežčina svatořečení 
v roce 1989 se ohlížíme za událostmi, jež spolunastartovaly svržení komunistického 
režimu. 


