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Liturgie slova – 3.neděle adventní
1.čtení - Iz 35,1-6a.10
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně
vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu,
krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina,
vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena
upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh
váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy
se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý
jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin,
s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou
radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.
Žl 146 - Přijď, Pane, a spas nás!
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, –
dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, –
Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude
vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
2.čtení - Jak 5,7-10
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka,
jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť.
Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si,
bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!
Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.
Evangelium - Mt 11,2-11
Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky
s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl:
„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou
očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený,
kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi:
„Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět?
Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece
v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než
proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby
připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy,
nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší
než on.“
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 15.12.
8.00
Za + Jana Váchala, manželku a dvě děti
9.30 (St.) Za + Bohumila Kubše a rodiče
PONDĚLÍ – 16.12.
16.00
Za + Marii Růžkovou, manžela, sestru a oboje rodiče
STŘEDA – 18.12.
8.00
Za + otče převora Emila Dorničáka
PÁTEK – 20.12.
16.00
Za + Vojtěcha Webera a rodiče
SOBOTA – 21.12.
8.00
Za + Marii Fajtovou, manžela a syna
NEDĚLE – 22.12.
8.00
Za + Marii Janovcovou a oboje rodiče
9.30 (St.)

O čem píše
Pikniky, sbírky oblečení, pomoc s ubytováním. Mnoho aktivit vyvíjejí představitelé
církví i humanitárních organizací, aby v době adventu ulehčili bezdomovcům v jejich
situaci.
Pražskou katedrálu zaplnilo minulý pátek několik set dětí. Kardinál Dominik Duka
sloužil slavnostní bohoslužbu pro Stonožku, sdružení, skrze něž pomáhají tisíce dětí
ve spolupráci s armádou dětem z celého světa.
Zahraniční rubrika přibližuje loučení s Nelsonem Mandelou. Statisíce lidí a dlouhá řada
státníků na pohřbu muže, který zabránil občanské válce v Jihoafrické republice. Této
osobnosti je také věnován komentář Romana Jocha.
Číhošťský mučedník P. Josef Toufar má svůj první svatý obrázek. V minulých dnech ho
dokončila Juliana Jirousová. Naleznete ho v KT na straně kultury.
Tematická dvoustrana je věnována chrámovým sborům. Jaké je pozadí liturgického
zpěvu v našich kostelích? Víme, kdo nám v kostele zpívá? A co obnáší řídit chrámový
sbor?
S rodinnou přílohou Doma vyrábíme tentokrát dárky! Nabízíme několik tipů na
vánoční dekorace, které si můžete doma s dětmi vyrobit v tomto adventním čase.
Noviny uzavírá rozhovor se známou slovenskou herečkou Božidarou Turzonovovou,
která má za sebou nejednu zajímavou roli, ale i nevšední životní příběh. „Rod mého
otce pochází od Soluně, třicet kilometrů od místa, kde svatí Cyril a Metoděj působili,“
prozrazuje.
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