FARNÍČEK
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Velikonoční
doba se
posunula od
samotné
radosti ze
vzkříšení
Pána k
otázce, co a
jak mají
učedníci
konat. Pán
začal klást
první
komunitě na
srdce otázku
zvěstování
evangelia. Ale
bude jim
někdo
naslouchat? A
za jakých
okolností to
bude možné?

K ZAMYŠLENÍ
Kolik lidí, které běžně potkáváme, je
nám trnem v oku! Rozčilují nás svými
názory, postoji, lhostejností či velkou
pečlivostí… Církev si brzy po vzkříšení
uvědomila, že je Kristem povolána
svědčit o událostech Velikonoc, o
naději, kterou Kristova krev získala
každému člověku. A začínají hledat
způsoby, jak evangelium hlásat a jak
udržet živé komunity nových křesťanů.
U každého člověka, který nás rozzlobí,
je dobré postřehnout, že také tento
člověk je Bohem povolaný ke spáse. I
on by mohl
zaslechnout nebo
nově objevit
zvěst evangelia.
Mohu tomu nějak
pomoci?

1. ČTENÍ Ex 16,2-4.12-15
Je to jedno z řady znamení, která během putování po poušti
ukazují, že Hospodin neponechal svůj lid, který vysvobodil
z Egypta, jeho osudu, ale dále se o něj stará, podobně jako
v dnešní době skrze Eucharistii.

Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a
plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem – a
soucit má se všemi svými tvory.Ať tě chválí,
Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě
velebí! – Ať vypravují o slávě tvého království, – ať
mluví o tvé síle!Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě
tvé vznešené říše. – Tvé království je království všech
věků – a tvá vláda trvá po všechna pokolení. Žalm 145
2. ČTENÍ 1 Kor 11,23-26
Sv. Pavel připomíná Ježíšovu poslední večeři Korinťanům, pro
které se její slavení stalo pouhým obřadem bez jakéhokoli vlivu
na jejich vzájemné vztahy. Tělo Páně je přítomné jednak
v podobě chleba a vína proměněných Kristovým slovem, ale i ve
společenství věřících. Eucharistie souvisí s životem a vztahy,
které mám.

EVANGELIUM Mt 17,1-9
Ústřední místo této zprávy nazývané „Proměnění Páně“ zaujímá
prohlášení Boha, které prozrazuje Ježíšovu totožnost. Je
„milovaným Synem“. Stejné prohlášení zaznívá při křtu Ježíše a
křtu každého z nás. Symbolicky tak začíná cesta křesťana, na
které je vrcholem setkání s Kristem právě Eucharistie.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Sk 14,5-18 / Jan 14,21-26
Komentář: Ježíš odkazuje na svého Otce a slibuje Přímluvce,
Ducha svatého. Uvědomím si: když jedna božská osoba
poukazuje v lásce na druhou, má to být vzorem i pro naše vztahy.
Nabídka účasti na trojičním životě!
ÚTERÝ
Sk 14,19-28 / Jan 14,27-31a
Komentář: Slova, která slyšíme při eucharistické oběti. Pokoj a
mír, zklidnění, jaké nemůže dát tento svět. Chci jej ve svém srdci
pěstovat a kultivovat?
STŘEDA
Sk 15,1-6 / Jan 15,1-8
Komentář: Prořezávání ratolestí ovšem může být bolestný
proces. Ale právě tím zůstávám v Kristu. K oslavě Otce!
ČTVRTEK
Sk 15,7-21 / Jan 15,9-11
Komentář: Láska k Bohu mě neomezuje, naopak mě vede k plné
radosti! Křesťanství úzkostné, bez úsměvu, nikam nevede...
PÁTEK
Sk 15,22-31 / Jan 15,12-17
Komentář: Zamyslím se nad svou osobní historií vztahu k Bohu
a nad jejím vývojem. Pocítím radost z vědomí, že ON si mě
vyvolil jako první.
SOBOTA
Sk 16,1-10 / Jan 15,18-21
Komentář: Pokud svět křesťany nenávidí tak, že jsou dnes
nejpronásledovanější skupinou, je to potvrzení Ježíšových slov.
Dokážu žít křesťanství důsledněji v našich podmínkách?

6. neděle velikonoční
Sk 15,1-2.22-29 / Zj 21,10-14.22-23 / Jan 14,23-29

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
19.5.
Pondělí
20.5.

Od 19.05. 2019 do 26.05. 2019
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
První svaté přijímání
Mše sv. v 10.30 hod: Za děti u Prvního svatého přijímání a rodiny
Májová pobožnost u PM v areálu fary v 18 hod.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera

Úterý
21.5.

Úterý po 5. neděli velikonoční
Mše sv. s moravskými jáhny, kteří se připravují na kněžské svěcení
Mše sv.+ Rch v 8:00 hod: Za jáhny připravující se na svěcení

Středa
22.5.

Středa po 5. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
23.5.

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod na faře
Pátek po 5. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Komentovaná mše svatá vysvětlující průběh
NOC KOSTELŮ - program od 18.00 - 24.00 hod
Sobota po 5. neděli velikonoční
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše sv. v 10.30 hod: Za všechny úmysly a prosby Noci kostelů
Májová pobožnost u nového obrazu sv. Michaela archanděla na
cyklostezce mezi Košatkou a Starou Vsí

Pátek
24.5.
Sobota
25.5.
NEDĚLE
26.5.

RŮZNÉ OZNAMY:
Pěší pouť na Velehrad - 2.7.-5.7. Zájemci ať se napíší na papír na stolečku do
konce května.
Velká gratulace dětem, které byly u Prvního svatého přijímání!!!
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