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Liturgie slova – 32.neděle v mezidobí
1.čtení – 2 Mak 7,1-2.9-14
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat
biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso.
Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem
se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit
božské zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš
nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu,
protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm byl týrán třetí. Když ho
požádali, aby vyplázl jazyk, který mu chtěli uříznout, nebojácně vztáhl
ruce na oheň a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli
Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho
obdržím.“ Sám král a jeho družina žasli nad duševní silou jinocha, který
se vůbec nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného mučení
a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí řekl: „Je dobré být poslán na
smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho
vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“
Žl 17 - Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, – všimni si mého nářku, – popřej sluchu mé
modlitbě z bezelstných rtů!
Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, – nezakolísaly mé nohy. – Volám k tobě,
protože mě vyslyšíš, Bože, – popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, – do stínu svých perutí mě ukryj. – Já však ve
spravedlnosti uzřím tvou tvář, – až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
2.čtení - 2 Sol 2,16 – 3,5
Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal
nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí
v každém dobrém činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále
šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí
zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit
a chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte a budete dělat, co vám
nařizujeme. A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako
byl Kristus.
Evangelium - Lk 20,27-38
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl
bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo
tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně
tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému
z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 10.11.
8.00
Za + Martina Hofmana, manželku, oboje rodiče a celý rod
9.30 (St.) Za + Josefa Webera, manželku a rodiče z obojí strany
PONDĚLÍ – 11.11.
16.00
Za + Marii Plasovou a oboje rodiče
STŘEDA – 13.11.
8.00
Na poděkování
PÁTEK – 15.11.
16.00
Za + Kateřinu Krčmovou, manžela a celý rod
SOBOTA – 16.11.
8.00
Za + Josefa Křepela, manželku, syna a celý rod
NEDĚLE – 17.11.
8.00
Za + Tomáše Martínka a oboje rodiče
9.30 (St.) Za + Josefa Pejsara a jeho rodiče

O čem píše
Už minulou neděli odletěli na Národní pouť do Izraele první poutníci. Další je budou
následovat, včetně redaktora KT Tomáše Kutila, který přiveze pro čtenáře KT exkluzivní
materiály.
Domácí zpravodajství se v „dušičkovém oktávu“ vrací k připomínce věrných zemřelých
na různých místech republiky. Zahraniční rubrika na protější straně připomíná 75 let
od tzv. Křišťálové noci, kteroužto neradostnou událost si připomínají zvláště naši
západní sousedé. Tragédie noci z 9. na 10. listopadu v Německu, Rakousku a Sudetech
je považována za začátek holokaustu.
Kulturní strana si všímá seriálu České televize České století. Dramatické momenty
z našich nedávných dějin ožívají na obrazovkách. Cyklus se snaží vzdělávat i zdravě
provokovat.
Tematická dvoustrana se logicky vrací k parlamentním volbám. Proč u voličů
zabodovalo hnutí ANO? Jak číst návrat lidovců do sněmovny? Přestává lidem u nás
vadit komunistická minulost? Vše servírujeme na dvou stranách.
Příloha Perspektivy přináší rozhovor s někdejším nekomunistickým premiérem Polska
Tadeuszem Mazowieckým. Ve věku osmdesáti šesti let zesnul v den našeho státního
svátku. Jeden z posledních rozhovorů poskytl právě KT.
KT vychází s přílohou České biblické společnosti.
Noviny uzavírá rozhovor s biskupem Karlem Herbstem. V těchto dnech slaví
sedmdesáté narozeniny. Ohlíží se za svou kněžskou službou i za nelehkými lety svého
působení bez státního souhlasu.
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