FARNÍČEK
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
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Slavíme
nejdůležitější
den
liturgického
roku.
Připomínáme
si, že Ježíš za
nás zemřel, ale
překonal moc
zla, hříchu a
smrti. Vstal z
mrtvých a je
po Boží
pravici. V této
slavnostní
atmosféře a
jásotu se
modleme o dar
odvahy uvěřit
Bohu a jeho
dílu, které
žádné Zlo
nemůže
přemoci.

K ZAMYŠLENÍ
Slavnostní ráz dnešního dne nás
snadno odvede od faktu, že
událost, která změnila dějiny
světa, se odehrává v docela
obyčejných kulisách malé
skupinky prostých učedníků v
zapomenuté provincii Římské říše.
A přeci jde o zásadní zlom. Bůh
opět dokazuje člověku, že jeho
láska je větší než lidská měřítka a
představy. Není třeba mnoha slov,
ale jsme vyzváni
uvěřit. Nejen se
divit, ale
„vstoupit“, uvěřit
v Boží moc.

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43

Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově smrti se
rozejdou do dalších míst Izraele. Petr je však nečekaně povolán
hlásat Krista v domě pohana, setníka Kornélia, což jako žid ještě
nikdy neudělal. Poznal, že k tomuto setkání ho přivedl Bůh stejně
jako Kornélia. Proto se ujal slova.

Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho
milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům
Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.
“Hospodinova pravice mocně zasáhla, –
Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale
budu žít – a vypravovat o Hospodinových
činech.Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se
kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak
stalo, – je to podivuhodné v našich očích. Žalm 118
2. ČTENÍ Kol 3,1-4

Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vymezuje
proti falešným hlasatelům evangelia, kteří předpisují křesťanům, co
všechno se nesmí jíst, dělat… (Kol 2,16-23). Tyto předpisy nazývá
Pavel „věci světa“ a míří tím k různým horoskopům, energiím… Náš
text říká, v čem spočívá skutečné křesťanství.

EVANGELIUM Jan 20,1-9
Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním
pátečních pašijí. Je dobré neztratit nit dramatičnosti vyprávění.
Od tohoto místa budeme číst, jak učedníci zažili a viděli
skutečnost vzkříšení.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Sk 2,14.22b-33 / Mt 28,8-15
Komentář: Běžícím ženám, plným „strachu i radosti“, jde naproti
sám Ježíš. I dnes jde vstříc těm, kdo se snaží radostnou zprávu
šířit dál…
ÚTERÝ
Sk 2,36-41 / Jan 20,11-18
Komentář: Čím víc kdo s Ježíšem prožívá své úzkosti, tím větší
radost má z jeho oslavení. Pláč Marie Magdaleny se mění i dnes
v radost!
STŘEDA
Sk 3,1-10 / Lk 24,13-35
Komentář: Ježíš odhaluje Písmo tak, že jim hoří srdce. Pane,
zůstávej se svou církví i dnes, aby podobně odpovídala na
současné palčivé problémy, a tak Tě zpřítomňovala ve světě!
ČTVRTEK
Sk 3,11-26 / Lk 24,35-48 J
Komentář: Ježíš s odkazem na „vyzbrojení mocí z výsosti“
zjevuje společenství Trojice, která je sama komunikací, kdy
každá „osoba“ odkazuje na druhou!
PÁTEK
Sk 4,1-12 / Jan 21,1-14
Komentář: Noci, které následovaly po Poslední večeři, vyústily
ve snídani na břehu jezera. Pane, kéž se s Tebou jedno ráno
probudím z mých nejistot!
SOBOTA
Sk 4,13-21 / Mk 16,9-15
Komentář: Pokárání za nevěru vyústí v poslání. Při plnění tohoto
úkolu se i naše víra posílí, podobně jako víra Petrova.

2. neděle velikonoční
Sk 5,12-16 / Zj 1,9-11a.12-13.17-19 / Jan 20,19-31

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 21.04. 2019 do 28.04. 2019
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

NEDĚLE
21.4.
Pondělí
22.4.

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.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 8:00 hod: Na poděkování za 55 let společného života
s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let

Úterý
23.4.

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Středa
24.4.

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
25.4.
Pátek
26.4.
Sobota
27.4.

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod na faře
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
28.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Výročí posvěcení našeho kostela

Mše sv. v 10.30 hod: Za všechny, kteří pomáhají v naší farnosti
nějakou službou
Mše sv. novokněz o. Jan Jurečka
RŮZNÉ OZNAMY:

Poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních
slavností - úklid, kostelníci, výzdoba kostela, sbor, ministranti, tým a mladí
z fary, pomoc a přispění do agape!!!
Díky za sbírky - postní sbírka na farnosti o. Jana Mazura v pohraničí 5010 Kč,
sbírka u Božího hrobu na opravy chrámů ve Svaté zemi 1090 Kč.
Chaloupka rodin na Orlím hnízdě - 3.-5. května - zájemci se, prosím,
zapište příští neděle. (Valerie Šmýrová 777 129 209).
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