FARNÍČEK
KVĚTNÁ NEDĚLE
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Květná
neděle uvádí
do liturgie
Svatého
týdne.
Chceme plně
sledovat
tajemství
Velikonoc,
které právě
začíná.
Bohoslužba
je spojena s
požehnáním
ratolestí,
případně
průvodem.
Dnes se čtou
pašije.

K ZAMYŠLENÍ
Čteme zásadní texty křesťanství,
které volají po naději, úžasu a víře.
Nelze uchopit všechny myšlenky
bohatého obsahu. Ale lze se nechat
oslovit jednou ze skutečností.
Například si všimněme kratičké
věty: „Lid stál a díval se.“ Co je to
za reakci? Není řeč o nás?

1. ČTENÍ Iz 50,4-7 I
Izaiáš od 49. kapitoly předkládá texty o „služebníku
Hospodina“. V nich mluví o jeho utrpení, ponížení, ale také
vítězství. Slova se naplní v událostech dnešního evangelia.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty,
pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, ať ho
vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ Obkličuje
mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi
ruce i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se
o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine,
nestůj da-leko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu
vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed
shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte
Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova
potomstva, – boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ Žalm 22
2. ČTENÍ Flp 2,6-11
Jde o hymnus, který je klíčovým novozákonním textem.
Všimněme si spojení „sám sebe se zřekl“ (doslova zmařil,
oloupil), které vyjadřuje nejhlubší Kristovo sebevydání pro
nás.
EVANGELIUM Lk 23,1-9.11.13-21.24-47

Dnes se čtou pašije Lk 22,14 – 23,56. My uvádíme
zkrácenou verzi. V závěru pašijí je vidět reakci setníka,
obyvatel, Josefa z Arimatie a žen. Ač Ježíš potupně zemře,
přece jeho smrt okamžitě přináší plody.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Iz 42,1-7 / Jan 12,1-11
Komentář: Láska přece nehledí na peníze! Opravdovost,
projevení citů (ať to stojí, co to stojí!) kéž je nám v církvi vzorem.
ÚTERÝ
Iz 49,1-6 / Jan 13,21-33.36-38
Komentář: Všimnu si Ježíšova taktu při označení zrádce. I toho,
jak dokázal Pán uzemnit Petrovo nadšení. Ježíšův cit ať je
vzorem i pro nás, kdykoli musíme napomínat…
STŘEDA
Iz 50,4-9a / Mt 26,14-25
Komentář: Kéž slavení eucharistie prožívám jako stolování s
Pánem! Má věrnost a láska ať nahradí zrady a nelásku mnohých.
ČTVRTEK
Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; / Jan 13,1-15
Komentář: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak,
abych se proměňoval v to, co jím a piji. On sám mi v této
proměně pomáhá. Nechci mu klást překážky!
PÁTEK Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9 / Jan 18,1 – 19,42
Komentář: Pro jeho poslušnost jsem spasen, zachráněn!
Nevzpouzím se jeho lásce, jeho záchraně? Jeho „vroucí
modlitby“ maří totiž často naše lhostejnost…
SOBOTA
Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18;; Ex 14,15 – 15,1; Iz
54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28;
Epištola Řím 6,3-11 / Mk 16,1-7
Komentář: Ponoření do vody, která umývá, je příslibem nového
života. Mohu začít nově žít už od této chvíle. Ve sjednocní s Jeho
osudem, tedy i s nadějí na vzkříšení!

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sk 10,34a.37-43 / Kol 3,1-4 / Jan 20,1-9

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 14.04. 2019 do 21.04. 2019
NEDĚLE
14.4.
Pondělí
15.4.
Úterý
16.4.
Středa
17.4.
Čtvrtek
18.4.
Pátek
19.4.

Sobota
20.4.

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
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Mše sv. v 18:00 hod: Na daný úmysl
ZELENÝ ČTVRTEK
Mše sv. v 18:00 hod: Za kněze, otce a nová povolání
Slavení židovské večeře - na faře po mši sv. Zájemci prosím zapište se

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
Křížová cesta v 17:30 hod.
Velkopáteční obřady v 18:00 hod.
Možnost adorace u Božího hrobu do 20 hod.
BÍLÁ SOBOTA
RCH + četba Písma sv. v 8.00 hod. v kostele.
Adorace u Božího hrobu do 16 hod.
Velikonoční vigilie - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše sv. v 20:30 hod: Za nově pokřtěné katechumeny a jejich blízké.
Po obřadech všichni zváni na oslavu na faru. Prosíme o příspěvek
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

NEDĚLE
21.4.

Sbírka na kněžský seminář

Mše sv. v 10.30 hod: Na poděkování za 80 let života, za dar zdraví, Boží
požehnání, ochranu P. Marie do dalších let a za živé a zemřelé z rodiny.

Žehnání velikonočních pokrmů.
Mini-postní obnova farnosti - dnes v 15:30 hod. společná křížová cesta
v kostele. Poté na faře postní zamyšlení + možnost následné adorace a zpovědi
Velikonoční úklid kostela - v úterý v 17 hod.
Nácviky ministrantů - čtvrtek v 17 hod., pátek v 16:30 hod., sobota v 18 hod.
Prosba o přispění pro květinovou výzdobu na svátky - do středy na faru.
Sbírka u Božího hrobu - na opravy chrámů ve Svaté zemi.
Chaloupka rodin na Orlím hnízdě - 3.-5. května - zájemci se, prosím,
zapište do příští neděle.
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