FARNÍČEK
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
1
12
2.. K
KV
VĚ
ĚT
TN
NA
A2
20
01
19
9 –– 1
19
9//2
20
01
19
9
Dnešní neděle je
také nazývána
nedělí dobrého
pastýře, protože se
čte z Janova
evangelia úryvek o
dobrém pastýři.
Slovo o pastýři
překvapivě zazní i
ve druhém čtení.
Tato neděle je
spojována s
modlitbou za nové
kněze. Ale to není
jediné téma.
Liturgie nás opět
vede k rozjímání
nad úkolem hlásat
evangelium, ale
zaměřuje pohled
na pohany (první
čtení, žalm).
Zároveň uvidíme
Pána nejen v roli
pastýře
pozemských
poutníků, ale i v
roli Krále
vykoupených.

K ZAMYŠLENÍ
Je radostí slyšet, že Bohu na nás záleží.
Dnešní evangelium jde však mnohem dál.
Vztah člověka a Boha je postaven na
„slyšení“, tedy každý, kdo zaslechne Boží
volání a reaguje, zakusí nesmírný dar, jakým
je život věčný. Ale nepřehlédněme popis
vztahu Otce a Syna. Otec svěřuje „ovce“
Synu. Je to dar Otce Synu! Syn ovce
zachraňuje a přivádí k Otci. Jsme tedy
hříčkou Otce a Syna? Jestliže je vše
postaveno na „slyšení“ resp. neslyšení, pak
nejde o hříčku, ale výzvu k hlubokému
vztahu. Pastýř není diktátor! Na skutečný
vztah Bůh reaguje svým absolutním
nasazením se pro člověka, jak říká druhé
čtení. Stačí
Bohu
odpovědět a
nechat se jím
vést.

1. ČTENÍ Sk 13,14.43-52
Vyprávění Skutků pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k
šíření evangelia za hranice Izraele. Svatý Pavel a apoštol Barnabáš
se na první apoštolské cestě (od jižního pobřeží zhruba do středu
dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia mezi
Židy. Otázka hlásání pohanům byla pro Pavla zásadní. Dnes čteme
o události, která mu pomůže obrátit k nim pozornost.

Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s
radostí, vstupte před něho s jásotem! - Uznejte, že Hospodin je
Bůh: on nás učinil, a my mu náležíme, jsme jeho lid a stádce
jeho pastvy. - Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je
věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. Žalm 100
2. ČTENÍ Zj 7,9.14b-17

Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola),
následně se objeví vítězný Beránek, jenž spustil řetězec posledních
událostí, které vedou k vítězství věrných a pádu mocností Zla. V šesté
kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za úkol začít proces se Zlem.
Ale to je přerušeno andělem, který nejprve volá věrné k Bohu. Tak se
Barnabáš se na první apoštolské cestě (od jižního pobřeží zhruba do
středu dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia
mezi Židy. Otázka hlásání pohanům byla pro Pavla zásadní. Dnes
čteme o události, která mu pomůže obrátit k nim pozornost.

EVANGELIUM Jan 10,27-30

V úryvku nalézáme třetí část výkladu ”pastýřské obrazné řeči”, tentokrát
soustředěného na ”ovce”: Ty jsou charakterizovány stále se prohlubujícím
vzájemným bytostným vztahem s Ježíšem – Pastýřem (ony ”slyší” Ježíšův
hlas – on je ”zná”; ony ”jdou” za ním – on jim dává ”věčný život”). Ti,
kdo takto ”naslouchají” a ”následují”, tvoří společenství nacházející v
Ježíšových (a tím i v Otcových!) rukou absolutní jistotu a bezpečí, které
lze ztratit jen vlastním rozhodnutím. Otec skrze Ježíše již daroval vše.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Sk 11,1-18 / Jan 10,1-10
Komentář: Překonat hranice se podařilo. Petrův sen byl určující pro
další šíření křesťanství, tedy i pro nás. Budu myslet na současného
Petrova nástupce a vyprošovat mu odvahu k odvážným krokům.
ÚTERÝ
Sk 1,15-17.20-26 / Jan 15,9-17
Komentář: Matěj, jeden z těch, kteří chodili spolu s apoštoly v době,
kdy Ježíš žil mezi nimi. Kéž se i já dokážu podobně ztotožnit s jeho
církví a svědčit o zmrtvýchvstání!
STŘEDA
Sk 12,24; 13,5a / Jan 12,44-50
Komentář: Ne soudit, ale zachránit, spasit. To je i dnes úkolem církve.
Dokážu se nasadit pro druhé, zastat se, je-li to potřeba? I když sklidím
kritiku od druhých? Přece i v tom bych měl být Kristu podobný…
ČTVRTEK
Řím 8,31b-39 / Mt 10,17-22
Komentář: Čas mluvit, čas mlčet, neohroženost zastávat se práva.
Tolik potřebné právě dnes! Jen tak bude opět promlouvat skrze mne,
skrze svou církev Duch našeho Otce…
PÁTEK
Sk 13,26-33 / Jan 14,1-6
Komentář: Slovo o té spáse bylo posláno i nám. Kéž jej dokážeme
zasadit do souvislosti v dnešním světě tak, jako Pavel! V žádném
případě jej nemůžu znevěrohodnit svým špatným svědectvím.
SOBOTA
Sk 13,44-52 / Jan 14,7-14
Komentář: Ti, kterým bylo nejprve zvěstováno, žárlí na pohany, kteří
v takovém množství a tak ochotně poselství přijímají. Dokážu se smířit
s tím, že nás, „pravověrné“, mohou ostatní předběhnout?

5. neděle velikonoční
Sk 14,21b-27 / Zj 21,1-5a / Jan 13,31-33a.34-35

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

NEDĚLE
12.5.
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15.5.
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NEDĚLE
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Od 12.05. 2019 do 19.05. 2019
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit diecéze

Mše sv. v 10.30 hod: Za živou a zemřelou rodinu Francovou
Májová pobožnost u kaple na Dukli v 18 hod.
Pondělí po 4. neděli velikonoční
Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa po 4. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Poděkování za 65 let života a za živou a
zemřelou rodinu
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod na faře
Pátek po 4. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Za zemřelého Eduarda Částka a celý rod
Sobota po 4. neděli velikonoční
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
První svaté přijímání
Mše sv. v 10.30 hod: Za děti u Prvního svatého přijímání a jejich
rodiny
Májová pobožnost u PM v areálu fary v 18 hod.
RŮZNÉ OZNAMY:

Schůzka ministrantů - pátek v 16:30 hod. na faře
Pěší pouť na Velehrad - 2.7.-5.7. Zájemci ať se napíší na papír na stolečku do
konce května.
…
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