FARNÍČEK
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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Slavíme třetí
největší
slavnost
církevního
roku.
Připomínáme
si dar Ducha
svatého, mnozí
lidé dnes
přistupují k
přijetí svátosti
biřmování.
Budeme
uvažovat o
Duchu svatém,
ale také prosit
za jeho nové
vylití a modlit
se za jeho
charismata
pro celou
církev.

K ZAMYŠLENÍ
Dnešní nedělí se dokončuje
pomyslný liturgický okruh, který
začal narozením Krista a dovršuje se
v seslání Ducha svatého. Křesťanství
nespočívá jen v obrácení z vlastní
hříšnosti, ale v uvěření v Boží moc,
která dává život, v Boha, který
člověka zachraňuje a pozvedá ke
spoluúčasti na svém vnitřním životě
a na díle spásy celého světa. Duch
nás povede,
abychom
nasadili síly ke
zvěstování
evangelia
každému
člověku.

1. ČTENÍ Sk 2,1-11
Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích,
kdy se přinášela první úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry
(Zákona). Na tento den přicházeli do Jeruzaléma poutníci z celého
světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili nanebevstoupení Krista;
nyní mají čekat a modlit se.

Sešli svého Ducha, Hospodine, a
obnovíš tvář země! Veleb, duše má,
Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru
velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země
je plná tvého tvorstva. Hynou, když vezmeš jim život,
– a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého
ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
píseň: – má radost bude v Hospodinu. Žalm 104
2. ČTENÍ 1 Kor12,3b-7.12-13
Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, kdo je větší,
když někteří z nich nemají dar jazyků (1 Kor 12 – 14). Proto Pavel
vysvětluje vztah mezi Duchem svatým a duchovními dary
(charismaty).

EVANGELIUM Jan 20,19-23

Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v
pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo jen o pochopení.
Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům
vdechnout dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem
Ducha dostávají apoštolové také Boží moc!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ Gn 3,9-15.20 nebo Sk 1,12-14 / Jan 19,25-34
Komentář: Celé církvi, tedy i mně osobně, svěřuje Pán svou
Matku. Pokud stojím spolu s církví v jeho blízkosti, pod jeho
křížem.
ÚTERÝ
Sk 11,21b-26; 13,1-3 / Mt 10,7-13
Komentář: Barnabáš se nebál přijmout Pavla, kdysi
pronásledovatele křesťanů. Jistě s tím měl problémy. Dokážu
na sebe vzít zodpovědnost za druhé v církvi?
STŘEDA
2 Kor 3,4-11 / Mt 5,17-19
Komentář: Povšimnu si jednoty ve spojení „řídit se jimi a
učit“. Plnost křesťanství není teorie, ale sám život!
ČTVRTEK Iz 6,1-4.8 nebo Žid 2,10-18 / Jan 17,1-2. 9.14-26
Komentář: Podíl na Kristově kněžství jsem přijal křtem. Jsem
si vědom své zodpovědnosti, nebo ji přenáším na ordinované
služebníky?
PÁTEK
2 Kor 4,7-15 / Mt 5,27-32
Komentář: Kéž provází naše manželství touha po dokonalosti
a harmonických vztazích! Budu víc myslet na vztahy, které
jsou ohrožené…
SOBOTA 2 Kor 5,14-21 / Mt 5,33-37
Komentář: Chci usilovat o pravdivost své řeči, ve které se
bude zrcadlit mé jednání. Bez spekulací, bez vytáček, bez
politikaření… Budu pro své okolí čitelný!

Nejsvětější Trojice
Př 8,22-31 / Řím 5,1-5 / Jan 16,12-15

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 09.06. 2019 do 16.06. 2019
NEDĚLE
9.6.
Pondělí
10.6.
Úterý
11.6.
Středa
12.6.
Čtvrtek
13.6.
Pátek
14.6.
Sobota
15.6.
NEDĚLE
16.6.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodinu Kauzlaričovu

sbírka na charitu

Památka Panny Marie, Matky církve
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: Volný úmysl
Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů,
mučedníků
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Pátek 10. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota 10. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Volný úmysl
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Den otců
Mše sv. v 10.30 hod: Za zemřelou rodinu Balcarovou a za živou
rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

Smažení vaječiny - dnes v 16 hod. jste zváni na faru, sebou vajíčka.
Schůzka ministrantů - pátek v 16:30 hod. na faře
Farní brigáda kolem kostela - sobota 15.6. od 8.30 hod.
Setkání farní rady - sobota 15.6. v 17 hod. u Mlčochů.
Den otců - příští neděli, ministrování při mši sv. převezmou otcové. Všichni
odvážní a ochotní - sraz v neděli 9:45 hod. v kostele.
…
Vydala ŘKF sv. Jana Křtitele, tel. 591 143 739, 733 676 604
e-mail: rkf.staravesnadondrejnici@doo.cz; web: http://www.farnoststaraves.cz

