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Stojíme na
samém konci
církevního roku.
Putovali jsme od
přípravy na
příchod mesiáše
až k jeho
vítězství na konci
věků, které si
připomínáme
dnes. Tento
novodobý svátek
(zaveden 1925) je
oslavou dovršení
Božího plánu,
který od počátku
Pán nese ve svém
tajemném záměru
se stvořením.
Tento svátek je
důvodem k
radosti, ale
především
utvrzením naděje,
že svět se Bohu
nevymkl z rukou.

K ZAMYŠLENÍ
Počty katolíků v Evropě, zvláště těch, kteří
přicházejí pravidelně na bohoslužby, klesají. A tak
se nám snadno může zdát, že to s vítězstvím
Krista není žádná sláva. Důvodů, proč se Evropa
odklání od křesťanství, je řada, některé jsou
důsledkem hříchů či nevěrohodnosti církve a
jejích členů. Znamená to však, že Kristus
prohrál? Odpověď je nasnadě. Pojetí zápasu je
zcela mimo! Ježíš s nikým nebojuje a nikdy
neusiloval o politické vítězství. Jeho záchrana
přesahuje, jak ukazuje dnešní evangelium,
politické uspořádání či konkrétní vůdčí elitu. Boží
království nestojí na politice, armádě či bohatství,
ale na všemohoucím Bohu a jeho odvěkém
záměru se stvořením. On, Stvořitel, daroval život,
on, Vykupitel, nabídl cestu
záchrany, když člověk selhal.
On, Král králů, přijde na
konci věků uzavřít a naplnit
projekt stvoření tak, aby
všichni, kdo Krista přijali,
mohli přebývat v hlubokém
milujícím vztahu s Bohem.

1. ČTENÍ Dan 7,13-14
V Dan 7 autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí
barvitých fantastických obrazů popisuje scénu konce věků.
Nejprve popsal scénu se čtyřmi „zvířaty“, představujícími
čtyři říše, která ohrožují zemi, pak ale vystoupí Bůh, který
zasedne na trůn, a tito netvorové jsou poraženi. Na to
navazuje náš text.

Hospodin kraluje, oděl se velebností.
Hospodin kraluje, oděl se velebností, – oděl se
Hospodin, opásal se mocí. Dal světu základ, – že
nezakolísá. – Pevný je trůn tvůj od pradávna, – jsi od
věčnosti. Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, – tvému
domu přísluší svatost, Hospodine, – na věčné časy.
Žalm 16

2. ČTENÍ Zj 1,5-8
Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu
je vlastně pozdrav – v originále: „Milost a pokoj… od Ježíše
Krista, svědka hodného víry…“. Proto končí „Amen“. A tento
dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům:
Ježíš přes všechno pronásledování zvítězil. Nebojte se!
EVANGELIUM Jan 18,33b-37

Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé
slovo. Janovská teologie často slova jako „král,
království, pravda…“ vyzdvihuje a dává jim teologický
význam. Pilát zde stejně jako jiní před ním odmítá Ježíši
naslouchat a vzít vážně jeho i slova o Kristově království.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Zj 14,1-3.4b-5 / Lk 21,1-4
Komentář: Povýšení ohromného množství těch, kdo jsou
bez poskvrny, mě povzbuzuje. U Otce je mnoho místa!
Dám si pozor, aby z mých úst nevyšla lež; chci mít odvahu
k životu v pravdě.
ÚTERÝ
Zj 14,14-20 / Lk 21,5-11
Komentář: Syn člověka povstává ke žni. Sklizeň hroznů
odhalí bolest. Trpí i Pán slizně. Snad v lisu lásky…
STŘEDA
Zj 15,1-4 / Lk 21,12-19
Komentář: Sedm. Symbolické číslo plnosti. Jen v Něm
mohu hledat naplnění. Kdo to pochopí a žije v Něm, má
účast na jeho slávě.
ČTVRTEK
Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a / Lk 21,20-28
Komentář: Zničení symbolu zla, pokoření zpupných. Mohu
se nechat povzbudit dějinami: žádná diktatura není trvalá,
ani lež (ani nepoctivost moje!) není věčná.
PÁTEK
Řím 10,9-18 / Mt 4,18-22
Komentář: Kéž dovedu i já na chvíli opustit „komunikační
sítě“ a setrvat v rozhovoru s Pánem! Tak se možná ve mně
probudí povolání…
SOBOTA
Zj 22,1-7 / Lk 21,34-36
Komentář: Nový Jeruzalém, sestupující od Boha, ať je
mou nadějí a domovem

1. neděle adventní
Jer 33,14-16 / 1 Sol 3,12 – 4,2 / Lk 21,25-28.34-36

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 25.11. 2018 do 2.12. 2018
NEDĚLE
25.11.
Pondělí
26.11.
Úterý
27.11.
Středa
28.11.
Čtvrtek
29.11.
Pátek
30.11.
Sobota
1.12.
NEDĚLE
2.12.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Mše sv. v 10.30 hod: Za Anežku Tylečkovou, manžela a živou rodinu
Pondělí 34.týdne v mezidobí
Úterý 34.týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Středa 34.týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za + Marii Vidličkovou, manžela a syna
Čtvrtek 34.týdne v mezidobí
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 34.týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
1. NEDĚLE ADVENTNÍ Žehnání adventních věnců při mši sv.
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodinu Kauzlaričovou
RŮZNÉ OZNAMY:

Sbírka z minulé neděle – Den Bible – 6300 Kč. Všem velké díky.
Stolní kalendáře - k prodeji v sakristii (diecézní k rozebrání u bočního
vchodu).
Čtvrteční adorace v tomto týdnu nebude.
Pátek - rozsvícení vánočního stromu v obci: 16.40 hod - žehnání světla v
kostele + průvod k zámku. (děti ať si vezmou lampióny + svíčky)
K rozebrání časopis Rodinný život.
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