FARNÍČEK
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Dnešní nedělí
končí velikonoční
oktáv, tedy osm
dní, které všechny
připomínaly den
Kristova vítězství
nad zlem a smrtí.
Zároveň však již
zahlédneme, že
vzkříšením Boží
dějiny nekončí.
Události
vzkříšení
dostanou novou
dynamiku! Jsme
tedy na úplném
počátku nových
dějin, které
pokračují po
staletí až k nám.
Jakou roli v nich
hrajeme my? Jsme
i my jejich
součástí? Tato
neděle je také
nazývána nedělí
Božího
milosrdenství.

K ZAMYŠLENÍ
„Pokoj vám!“ říká Ježíš při prvním
setkání s učedníky. Jde o běžný
židovský pozdrav, který se dodnes
užívá: „Šalom…“, pokoj. Pán se
nepotřebuje postavit do povýšeného
postoje, pohrdat, pošlapávat či
ponižovat ubožáky. S čím tedy Pán
dějin a vítěz nad smrtí přichází? Co mu
nyní leží na srdci? Posílá učedníky, aby
zprostředkovávali odpuštění!
Nejzásadnější poselství Vzkříšeného
Krista. Odpuštění znamená otevření
přístupu člověka k Bohu. Znovu smíme
být Božími dětmi a máme připravenou
cestu, jak se s
Bohem setkat.
Bůh přináší
pokoj!

1. ČTENÍ Sk 5,12-16

Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku
apoštolů, následném vyšetřování před radou a příběhu o Ananiášovi a
Safiře, kteří chtěli první komunitu církve ošidit. Následovat bude opět
zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva tedy ukazuje, že
evangelium nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst.

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá
navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: – „Jeho
milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“Kámen,
který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. –
Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v
našich očích. – Toto je den, který učinil Hospodin, –
jásejme a radujme se z něho!Hospodine, dej spásu, –
Hospodine, popřej zdaru! – Požehnaný, kdo přichází v
Hospodinově jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova
domu. – Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Žalm 118
2. ČTENÍ Zj 1,9-11a.12-13.17-19

Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním
jazykem, plným barvitých obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost
Božího vítězství a lidského zápasu o spásu. Hned na začátku po
úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání k sepsání
této knihy a především toho, který ho povolal.

EVANGELIUM Jan 20,19-31

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
1 Jan 1,5 – 2,2 / Mt 11,25-30
Komentář: Spolupatronka Evropy, která usmiřovala, obnovovala.
Dokázala nežít ve tmě, ale ve světle. Takové ženy potřebujeme i
dnes. Co mohu udělat pro evropské hodnoty já?
ÚTERÝ
Sk 4,32-37 / Jan 3,7b-15
Komentář: U podobných snah, které se nám vybaví, je třeba
zdůraznit prvek dobrovolnosti! Jedině tak, ve víře v Toho, jehož
solidaritu napodobuji, je možné blížit se k ideálu společného
vlastnictví.
STŘEDA
Sk 5,17-26 / Jan 3,16-21
Komentář: I dnes přes mříže a dveře žalářů působí evangelium.
Budu myslet na ty, kteří trpí pro hlásání Krista. Jak se mohu víc
podílet na jeho zvěstování?
ČTVRTEK
Sk 5,27-33 / Jan 3,31-36
Komentář: Neohroženost a přímost při hlásání Pravdy vyvolává i
dnes nenávist. Kéž si uvědomíme, že u mnohých odpůrců
taktizování nepomůže.
PÁTEK
1 Kor 15,1-8 / Jan 14,6-14
Komentář: „Tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě?“ – neplatí tato
výtka i mně? Vždyť tolikrát jsem už slyšel: cesta, pravda, život…
SOBOTA
Sk 6,1-7 / Jan 6,16-21
Komentář: I dnes se církev musí dělit o své kompetence, dle
potřeby společenství. Tím se služba nástupců apoštolů
neumenšuje, naopak roste! Kéž neváhám ani já dát se k
dispozici! Budu víc prosit za ty, kdo církvi slouží.

3. neděle velikonoční
Sk 5,27b-32.40b-41 / Zj 5,11-14 / Jan 21,1-19

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 28.04. 2019 do 05.05. 2019
NEDĚLE
28.4.
Pondělí
29.4.
Úterý
30.4.

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
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Úterý po 2. neděli velikonoční
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl

Středa
1.5.

Středa po 2. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
2.5.
Pátek
3.5.
Sobota
4.5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod na faře
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota po 2. neděli velikonoční
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živ. růžence a společenství farnosti.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodinu Javorkovu, živé i zemřelé z rodiny
Májová pobožnost u sochy PM u Ševčíků v 18 hod.

NEDĚLE
5.5.

Velké poděkování o. Jana Mazura za postní sbírku.
Sbírka minulé neděle na kněžský seminář: 7.500 Kč. Velké díky!
Setkání seniorů - ve středu v 15:30 hod. na faře.
Návštěvy starších a nemocných - v pátek v dopoledních hodinách.
Prosba o modlitbu za rodiny na Orlím hnízdě v příštím víkendu.
Do pátku o. Jan mimo farnost. V případě potřeby volejte o. Václavovi.
Májové pobožnosti v měsíci květnu - průběžné čtení při mších sv. (středa,
pátek) + litanie po mši sv., nedělní májové u kapliček v 18 hod.
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