FARNÍČEK
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Blížíme se ke
slavnosti
Seslání Ducha
svatého, a
tedy i texty
této neděle
budou
odkazovat na
jeho projevy a
působení.
Nejde jen o
emoce, ale o
život církve,
jeho podmínky
a nezbytnou
správu. Již
nyní je možné
prosit o dary
Ducha svatého
pro naši
církev, tam
kde žijeme.

K ZAMYŠLENÍ
Dnešní text evangelia patří mezi vzácná
místa Písma, která popisují vztah mezi
Otcem, Synem, Duchem svatým a námi.
Otec a Syn chtějí v našich srdcích najít
prostor, kde mohou s námi vést dialog lásky.
Duch je někdo, koho posílá Otec, ale Syn se
na tomto „příkazu“ podílí. Konají tedy
směrem k nám společně. Duch uvádí do
plnosti, jako by připravoval místo v našem
nitru, aby Otec a Syn mohli vstoupit a
přebývat. Duch je oním spojem,
komunikátorem, prostředníkem ve vztahu,
kterým se smíme propojit s Bohem. Slovo
„Přímluvce“ znamená, že Duch svatý je v
tomto propojení aktivním aktérem, nikoli jen
technickým
prostředkem! Celá
církev se po staletí
učí naslouchat, co
nám Duch říká a
kam nás vede.

1. ČTENÍ Sk 15,1-2.22-29
Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48 po Kr. Evangelium bylo
hlásáno již na mnoha místech mimo Palestinu. Ale s tím vyvstává
zásadní otázka: Nakolik musí obrácení pohané nejprve
zachovávat židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany
nezávazné? Tak se schází první koncil (Sk 15,4-21). Jeho závěry
jsou obsahem našeho textu.

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí
kdekterý národ! Bože, buď milostiv a žehnej
nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na
zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak
zachraňuješ. Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš
národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. Ať tě, Bože,
velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám
Bůh žehná, – ať ho ctí všechny končiny země! Žalm 67
2. ČTENÍ Zj 21,10-14.22-23
Navazujeme v četbě na minulou neděli. Kniha Zjevení apoštola
Jana je dílo psané zvláštním jazykem plným obrazů, metafor a
symbolů. V této knize jsme se dostali až k závěrečným kapitolám,
které popisují konečné Boží vítězství a odměnu spravedlivých.
Nechme se strhnout emotivním popisem nebe – místa, které pro
nás připravuje Bůh.

EVANGELIUM Jan 14,23-29

Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou.
Nyní je Ježíš povzbuzuje: „Ať se vaše srdce nechvěje“ (Jan
14,1). A na tomto podkladě otevírá tajemství niterného
Božího života – tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje
působení „Přímluvce“ – Ducha svatého.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Sk 16,11-15 / Jan 15,26 – 16,4a
Komentář: Pavlova otevřenost, pohostinnost a praktičnost nově
pokřtěné Lydie může být inspirací pro vztahy k ženám v církvi. Není na
čase, abychom si žen víc vážili a dali jim prostor?
ÚTERÝ
Sk 16,22-34 / Jan 16,5-11
Komentář: Boží slovo není spoutáno, ale k tomu, aby se šířilo,
potřebuje naše přičinění. Dík Pavlově lidskosti se z žalářníka stává
křesťan…
STŘEDA
Sk 17,15.22 – 18,1 / Jan 16,12-15
Komentář: Pavlův takt i schopnost přizpůsobit hlásání evangelia
posluchačům narazí na zdvořilý nezájem. A tak Pavel odchází
odmítnut; někteří však přece jen radostnou zvěst přijali. Jak
povědomé…
ČTVRTEK
Sk 1,1-11; Žid 9,24-28; 10,19-23 / Lk 24,46-53
Komentář: Odloučil se od nich… Přesto se učedníci s velkou radostí
vracejí do Jeruzaléma a velebí Boha. S darem Ducha svatého, kterého
očekáváme, zůstáváme v Ježíšově blízkosti!
PÁTEK
Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b / Lk 1,39-56
Komentář: Bůh plní i dnes svá zaslíbení skrze církev: ponížené
povyšuje, lačnící sytí, ve svém milosrdenství se ujímá všech pokolení.
Často si tuto skutečnost (na rozdíl od Panny Marie) neuvědomujeme…
SOBOTA
Sk 18,23-28 / Jan 16,23b-28
Komentář: Kdykoli se v modlitbě obracíme k Otci skrze Ježíše,
vstupujeme do láskyplného dialogu. Ježíšovo společenství s Otcem je
vzorem i pro naše vztahy.

7. neděle velikonoční
Sk 7,55-60 / Zj 22,12-14.16-17.20 / Jan 17,20-26

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

NEDĚLE
26.5.
Pondělí
27.5.
Úterý
28.5.

Od 26.05. 2019 do 02.06. 2019
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
Pondělí po 6. neděli velikonoční
Úterý po 6. neděli velikonoční
Mše sv. spojená s 1. roč. z BIGY v 10:30 hod.

Středa
29.5.

Středa po 6. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl

Čtvrtek
30.5.
Pátek
31.5.
Sobota
1.6.

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
(přesouvá se na neděli)
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod na faře
Svátek Navštívení Panny Marie
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Památka sv. Justina, mučedníka
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE
2.6.

Mše sv. ze Slavnosti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše sv. v 10.30 hod: Za Zdenku a Vladimíra Hrabovské a živou a
zemřelou rodinu

Setkání seniorů - ve středu v 15:30 hod. na faře.
Schůzka ministrantů - v pátek v 16:30 hod. na faře.
Vzdělávání dospělých - příští neděli 2.6. v 16 hod. na faře.
Pěší pouť na Velehrad - 2.7.-5.7. Zájemci ať se napíší na papír na stolečku do
konce května.
Velké poděkování všem zapojeným do organizace NOCI KOSTELŮ!!!
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