FARNÍČEK
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
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Slavnost Zjevení
Páně je
nejdůležitější bod
vánočního okruhu
hned po slavnosti
Narození Páně.
Připomíná, že Ježíš
se stal člověkem,
aby „zjevil“, tedy
ukázal Boží
záchranu každému
člověku, tedy i
pohanům.
Nesoustřeďme se
jen na malé dítě v
jeslích, ale na
skutečnost zjevení
Božího záměru.
Podle tradice se
dnes při
bohoslužbě může
žehnat voda,
kadidlo a zlato.
Křídou se pak po
modlitbě
požehnání označují
naše příbytky
(Christus
Mansionem
Benedicat – Kristus
ať požehná dům).

K ZAMYŠLENÍ
Vánoce soustředí pozornost na událost
narození Ježíše, Božího Syna. Jde o to, že
Ježíš otevře cestu záchrany všem lidem! Skrze
něj budou moci zcela všichni, i pohané,
předstoupit před Boha. Dnes oslavujeme tento
velkolepý dar. Putování mudrců je více než
symbolický obraz toho, jak Bůh vede každého,
aby ho přivedl k poznání záchrany. Otázkou
příběhu evangelia zůstává naše vlastní ochota
nechat se Bohem vést. Izraelité měli všechny
potřebné znalosti, aby Mesiáše poznali.
Dokonce i král Herodes, který sám nebyl Žid…
A přeci Mesiáše nepoznali. Pohanští mágové
neměli takřka nic, a přesto přichází. Někdy nás
zaráží, proč Bůh nejedná nějak jasněji, aby
„museli“ poznat úplně všichni. Zjevně Bůh volí
mnohem křehčí a
svobodnější cesty.
Oslovení a pozvaní
jsme i my.
Odpovíme?

1. ČTENÍ Iz 60, 1-6
Tento text patří do třetí části knihy proroka Izaiáše. Vznikl snad po
roce 538 př. Kr. Již od 59. kapitoly zní ujištění o Boží moci, která
není krátká na záchranu. Náš text je proroctvím, které Lukáš
nepřímo využívá ve svém evangeliu k dokreslení hodnověrnosti
právě přicházejícího mesiáše – Krista. Všimněme si, že ti, kdo
přicházejí, jsou i pohané! Sába, Midjan, Efa jsou pohanské země, i
když jejich přesné umístění je obtížné identifikovat.

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny
národy. Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou
spravedlnost královskému synu. – Ať vládne tvému lidu
spravedlivě, – nestranně tvým ubohým. V jeho dnech rozkvete
spravedlnost a hojnost pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude
vládnout od moře k moři, – od Řeky až do končin země. Králové
Taršíše a ostrovů přinesou dary, – králové Arábie a Sáby
zaplatí daně. – Všichni králové se mu budou klanět, – všechny
národy mu budou sloužit. On vysvobodí chudáka, který se
dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. – Smiluje
se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život. Žalm 72
2. ČTENÍ Ef 3,2-3a.5-6
Svatý Pavel touží povzbudit pohanské posluchače. Proto jim předává
tajemství, které sám přijal: pohané jsou „údy“ stejného těla, mají
stejný podíl na spáse jako Židé. To je zásadní zvěst i pro nás.

EVANGELIUM Mt 2,1-12

Příběh není ani tak poetickým zobrazením, jako náznakem zásadní
zvěsti Matoušova evangelia: Izrael měl poznat narozeného Mesiáše
a přivítat ho s velkou oslavou. Ale místo Izraele poznali Zachránce
pohané (Herodes byl totiž pohan). Hned několik sloves
charakterizuje proces poznání a přijetí (zaradovali se, vstoupili…),
kterým pohané prošli, když Mesiáše nalezli.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
1 Jan 3,22 – 4,6 / Mt 4,12-17.23-25
Komentář: Nemocní, postižení, ochrnutí. K nim má i dnes Ježíš
nejblíž. Nevadí mi to? Představuje pro mě takové království
opravdu „radostnou zvěst“?
ÚTERÝ
1 Jan 4,7-10 / Mk 6,34-44
Komentář: „Vy jim dejte najíst“, vy ukažte, co dovedete… Ale
musíte předtím dát k dispozici všechno, co máte! I dnes mocné
činy a znamení koná Ježíš s naší spoluprací.
STŘEDA
1 Jan 4,11-18 / Mk 6,45-52
Komentář: Ježíš vlévá učedníkům jistotu a odvahu. Předtím však
okusili námahu s veslováním. Jeho blízkost je odměnou pro
vysílené.
ČTVRTEK
1 Jan 4,19 – 5,4 / Lk 4,14-22a
Komentář: Všichni přisvědčovali jeho milým slovům. I proto, že
(zatím) náš Pán nekázal a nevyžadoval nepříjemné věci. Není mé
křesťanství ideologií, která mi poskytuje pouze útěchu?
PÁTEK
1 Jan 5,5-13 / Lk 5,12-16
Komentář: Opuštěná místa jsou ideální pro modlitbu k Otci. I já
jsem vyzván, abych v tomto synovství následoval Ježíše.
SOBOTA
1 Jan 5,14-21 / Jan 3,22-30
Komentář: Boží dílo vzkvétá tam, kde se jeho hlasatelé
dobrovolně a cíleně „menší“, a čím jsme pokornější a schopnější
ustoupit, tím více roste.

Svátek Křtu Páně
Iz 42,1-4.6-7 / Sk 10,34-38 / Lk 3,15-16.21-22

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
6.1.
Pondělí
7.1.
Úterý
8.1.

Od 06.01. 2019 do 13.01. 2019
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Při mši svaté svěcení vody, křídy, zlata a kadidla
Mše sv. v 10.30 hod: Za Miroslava Břežného a rodiče z obou stran
Pondělí po Zjevení Páně
Úterý po Zjevení Páně
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
9.1.

Středa po Zjevení Páně
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
10.1.
Pátek
11.1.
Sobota
12.1.

Čtvrtek po Zjevení Páně
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod na faře
Pátek po Zjevení Páně
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota po Zjevení Páně
Po mši sv. žehnání koledníkům
Mše sv. v 8:00 hod: Za koledníky a všechny dárce
Svátek KŘTU PÁNĚ + mši svatou doprovodí zpěvy Ondřejnice
Mše sv. v 10.30 hod: Poděkování za zdraví s prosbou o Boží
požehnání do dalších let a za zemřelého manžela

NEDĚLE
13.1.

RŮZNÉ OZNAMY:
Vánoční sbírka - projekt Mary's Meals (hnutí, které bojuje proti hladu dětí ve
světě) - vynesla 20.000 Kč, které byly odeslány. Všem velké díky!
Velké poděkování za dary, pomoc, scénku atd. na včerejším plese.
Návštěvy starších a nemocných - v pátek v dopoledních hodinách.
Ministrantská schůzka - v pátek 16:30 hod. na faře.
Tříkrálová sbírka - proběhne v sobotu 12.1. 2019. Kdo můžete pomoci, z řad
dětí a vedoucích, hlaste se u paní Andrey Volné (606 475 542).
Farní rada - 20. ledna v 17 hod. na faře.
Vydala ŘKF sv. Jana Křtitele, tel. 591 143 739, 733 676 604
e-mail: rkf.staravesnadondrejnici@doo.cz; web: http://www.farnoststaraves.cz

