FARNÍČEK
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
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Vstupujeme do
nového církevního
roku, otevíráme
adventní dobu,
mnohde se
bohoslužba
začíná
požehnáním
adventního věnce.
Budeme o nedělích
číst především
Lukášovo
evangelium
(cyklus C). Ale
liturgie navazuje
na minulou neděli
a zůstává u
eschatologického
tématu. Myšlenky
na Kristův
příchod (latinsky
adventus) směřují
nejen k narození
Ježíše, ale také k
jeho druhému
příchodu. Proto je
adventní téma i
nyní aktuální.

K ZAMYŠLENÍ
Možná až neuvěřitelně blízko vedle sebe jsou v
liturgii kladeny začátek Ježíšova vstupu do
světa a konec věků. Slavení Vánoc, na které
se připravujeme, je připomínkou začátku
Ježíšovy záchrany. Jeho druhý příchod je
synonymum konce světa. Obě skutečnosti
spolu úzce souvisí! Ježíš přišel proto, aby
každý člověk mohl přijít k Bohu na konci své
pouti! Ba co více, aby celý svět mohl přes
veškeré zasažení zlem být proměněn k oslavě
Boží. Ježíš nepotřebuje lidi vyděsit. Ale touží
ukázat, jak zásadní věci se pod rouškou
obyčejného všedního života odehrávají. Každý
život je významný, každá událost dějin hraje
roli. Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně
tak běda těm, kteří jsou zmítáni kdejakými
„úkazy“, které během dějin nastanou, či
vymýšlejí všelijaké
konspirační teorie.
Strach sám o sobě
není dobrý rádce.

1. ČTENÍ Jer 33,14-16
Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před
pádem do babylonského zajetí (587 př. Kr.). Varuje Izrael, ale ten
neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také o nové perspektivě.
Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život.

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých
stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč mě, – neboť ty jsi
Bůh, můj spasitel. Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto
ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému
jednání, – pokorné učí své cestě. Hospodinovo jednání je
jen láska a věrnost – pro ty, kdo plní jeho smlouvu a
nařízení. – Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho
bojí, – dává jim poznat svou smlouvu.
Žalm 25
2. ČTENÍ 1 Sol 3,12-4,2
1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je
zřejmě vůbec nejstarším textem Nového zákona. Pavel vypráví o
své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu u Soluňanů. K tomu
připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen
kvůli zmínce o druhém příchodu našeho Pána.

EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36

21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující
kapitoly se bude vyprávět o poslední večeři a Ježíšově smrti. Autor,
jako i Marek a Matouš, na konci Ježíšových slov zařazuje
eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke
statečnosti a odvaze nevěřit každému zmatku, který v budoucnosti
nastane. Poznamenejme, že „oblak“ byl ve Starém zákoně
symbolem Boží přítomnosti.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Iz 2,1-5 / Mt 8,5-11
Komentář: Touha překovat zbraně v nástroje k obživě vychází z
lidského srdce, toužícího po spravedlnosti. Chceš-li mír, čiň
spravedlnost. I v nejbližším okolí.
ÚTERÝ
Iz 11,1-10 / Iz 11,1-10
Komentář: Duch Hospodinův působí, že je vše překvapivě mírné,
pokojné, schopné dalšího soužití. Taková je Jeho evangelizace.
Možná na rozdíl od našeho nesnášenlivého, nekompromisního
hlásání.
STŘEDA
Iz 25,6-10a / Mt 15,29-37
Komentář: Bůh jako hostitel! Obraz, který mě naplňuje radostí.
Je tu někdo mnohem mocnější, který to se mnou myslí dobře!
ČTVRTEK
Iz 26,1-6 / Mt 7,21.24-27
Komentář: Právě chudí a ubozí dle Izaiáše jednou pokoří
nepřístupné město. Právě takovým má patřit církev, chce-li dobýt
vítězství a neztratit tvář.
PÁTEK
Iz 29,17-24 / Mt 9,27-31
Komentář: Bloudící dostanou rozum; mrzí mě, že k tomu ještě
nedošlo… Ale i tím směrem má vést mé adventní těšení a touha.
SOBOTA
Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12 / Lk 1,26-38
Komentář: Maria učinila konec tomuto nepřátelství. Adventní
červánky ať jsou pro mě znamením, že počalo svítat na lepší
časy. Pro každého křesťana zde platí: ano, bude líp!

2. neděle adventní
Bar 5,1-9 / Flp 1,4-6.8-11 / Lk 3,1-6

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 2.12. 2018 do 9.12. 2018
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Čtvrtek
6.12.
Pátek
7.12.
Sobota
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9.12.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Žehnání adventních věnců při mši sv.
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodinu Kauzlaričovu
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Rorátní mše svatá + snídaně na faře
Mše sv. v 6:15 hod: Za děti z naší farnosti
Středa po 1. neděli adventní
Mše sv. v 18:00 hod: Za Františka a Marii Hynečkovi a živou a
zemřelou rodinu
Čtvrtek po 1. neděli adventní
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod na faře
Rorátní mše svatá + snídaně na faře
Mše sv. v 6:15 hod: Volný úmysl
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Mše sv. v 9:00 hod. v Místku (kostel sv. Jana a Pavla) – pohřební
mše sv. děkana Mons. Josefa Maňáka.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za živou a zemřelou rodinu Paličkovou a
Venháčovou
RŮZNÉ OZNAMY:

Rorátní mše sv. - prosíme o pomoc s přípravou snídaní (koordinátor Lenka
Foltová - 604 344 212).
Setkání seniorů - ve středu 15:30 hod. na faře.
Návštěva sv. Mikuláše v naší farnosti - ve středu po mši sv. - v 18:30 hod.
v kostele.
XIII. Střediskový ples (5. ledna) - na faře možnost rezervace místenek.
Návštěvy starších a nemocných - v pátek v dopoledních hodinách.
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