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5. NEDĚLE POSTNÍ
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Postní doba
vrcholí, zbývá
týden do začátku
Svatého týdne,
a proto také texty
mluví o síle
Kristovy
radostné zvěsti.
Na prvním místě
stojí odpuštění,
které nám Pán
přináší, jeho síla
a velikost.
Dnešní neděle je
výzvou k přijetí
odpuštění
a k rozhodnutí se
pro Boha.
Ve farnostech,
kde se připravují
lidé na křest, se
tuto neděli čtou
texty cyklu A,
zároveň probíhají
tzv. skrutinia,
tedy modlitba za
katechumeny.

K ZAMYŠLENÍ
Sledujeme-li vyprávění o cizoložné ženě, lze si
všimnout, že se Pán dvakrát v příběhu „vzpřímí“
a pokaždé pronese soud. Nejprve osloví farizeje,
podruhé dává ženě svobodu. Ukamenování v době
Ježíšově nebylo běžným zvykem. Srovnejme
příběh s průběhem Ježíšova odsouzení na smrt.
Vyprávění o cizoložné ženě však nese i další
paralely k Velikonocům, když začíná
v Getsemanské zahradě. Co je však důležitější,
Pán zjevuje, jak Bůh bude od nynějška zacházet
se světem. Nejde mu o jeho zničení či smrt. Jde
mu o člověka a jeho obrácení. Nevíme, zda se
žena nakonec obrátila, ale víme, že Bůh vytváří
možnost pro naše obrácení. V textu Ježíš doslova
říká: „…kde jsou tvoji žalobci?“
Slovo žalobce se pak objeví
v Zj 12,10: „Nyní přišla
záchrana, moc a kralování
našeho Boha a pravomoc jeho
Krista, neboť byl svržen
žalobce našich bratří, který je
obviňoval před naším Bohem
dnem i nocí.“ Kristus nám
přinesl velikou svobodu!

1. ČTENÍ Iz 43,16-21
Kniha proroka Izaiáše je složena z více částí, které vznikly
v různých historických situacích. Náš text patří do období
babylonského zajetí (586–539 př. Kr.), kdy lid zlomený zajetím
a vzdáleností od domova přestal doufat, že se vrátí. Ale Bůh
připomíná události přejití Rákosového moře, když je vyváděl
z Egypta. Stejně bude jednat i dnes.

Velkou věc s námi učinil Hospodin,
naplnila nás radost. Když Hospodin přiváděl
siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. Tehdy se
říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal
Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, –
naplnila nás radost. Hospodine, změň náš osud, – jako se
mění údolí na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou
s jásotem. Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí:
– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy. Žalm 126
2. ČTENÍ Flp 3,8-14

Svatý Pavel naráží na hlasatele evangelia, kteří ovšem požadují, aby
lidé nejprve plnili všechny příkazy Mojžíšova zákona, především
obřízku. Protože v originále je zde užit poměrně expresivní výraz, lze
tušit, že se svatý Pavel rozhorlil proti těmto kazatelům do té míry, že
sám na sobě ukazuje, jak marné je spoléhat na Zákon a co je
skutečně zásadní pro křesťana.

EVANGELIUM Jan 8,1-11
Text o cizoložné ženě mnohé nejstarší rukopisy neobsahují. Jde
tedy o vsuvku. Některé rukopisy obsahují doplněk: „vytráceli se,
jeden po druhém, zahanbeni ve svědomí“. Ač jde o vsuvku, je text
součástí posvátného celku Bible. Sledujme důvod, proč jdou
farizeové za Ježíšem. Jde o rozhodnutí, soud!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Jan 8,12-20
Komentář: Bůh zjednává právo – je překlad jména Daniel.
A potřebuje ke spolupráci moudré lidi! Budu stát na Jeho straně –
proti pomluvám, které se nevyhýbají ani církvi…
ÚTERÝ
Nm 21,4-9 / Jan 8,21-30
Komentář: Jak povědomé je nám reptání těch, kdo si neváží
svobody. Ve všech nebezpečích, která náročná cesta přináší, je
lékem, obranou a cestou ke svobodě Kristovo vítězství!
STŘEDA
Dan 3,14-20.91-92.95 / Jan 8,31-42
Komentář: Mladík, v ohni podobný Božímu synu, představuje
povzbuzení a ujištění: pravdu a víru nelze „spálením“ zlikvidovat!
Následný chvalozpěv ať mi vytryskne ze srdce.
ČTVRTEK
Gn 17,3-9 / Jan 8,51-59
Komentář: I dnes se plní toto zaslíbení v množství těch, kteří
zanedlouho přijmou křest. Podobně jako Abrahám – otec
mnohých – je i Kristova církev domovem národů.
PÁTEK
Jer 20,10-13 / Jan 10,31-42
Komentář: Bolest nad nenávistí, kterou znal tak dobře náš Pán.
Chci být v tiché chvíli s ním. I s trpícími křesťany kdekoli na světě.
SOBOTA
Ez 37,21-28 / Jan 11,45-56
Komentář: Zaslíbení jednoty a společného domova. Náš Bůh tak
rád shromažďuje kolem sebe… Nejsme to ale často právě my,
kdo se chceme tříštit a utíkat z Otcova domu?

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Iz 50,4-7 / Flp 2,6-11 / Lk 22,14-23,56

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu

NEDĚLE
7.4.
Pondělí
8.4.
Úterý
9.4.
Středa
10.4.
Čtvrtek
11.4.
Pátek
12.4.
Sobota
13.4.
NEDĚLE
14.4.

Od 07.04. 2019 do 14.04. 2019
5. NĚDĚLE POSTNÍ
Křížová cesta v 10:00 hod.
Mše sv. v 10.30 hod: Za zemřelého Aloise a Blanku Hrabovských,
rodič a sourozence
Mše sv. o. Tomáš Čirž
Pondělí po 5. neděli postní
Úterý po 5. neděli postní
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Středa po 5. neděli postní
Bohoslužba slova se sv. přijímáním v 18 hod.
jáhen Vojtěch Žvak z Místku
Čtvrtek po 5. neděli postní
Pátek po 5. neděli postní
Křížová cesta v 17:30 hod.
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota po 5. neděli postní
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
Velikonoční zpověď:
17-18 hod. v kostele - o. Kazimir Buba, o. Václav
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Sraz u kříže u fary, sebou ratolesti

Mše sv. v 10.30 hod: Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o
Boží požehnání do dalších společných let
RŮZNÉ OZNAMY:

Schůzka ministrantů - pátek v 16:30 hod. na faře.
Mini-postní obnova farnosti - na Květnou neděli. V 15:30 hod. společná
křížová cesta v kostele. Poté na faře postní zamyšlení + možnost následné
adorace a zpovědi (o. Václav a o. Jan).
Velikonoční úklid kostela - v úterý 16.4. v 17 hod.
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