FARNÍČEK
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Poslední neděle
před Letnicemi
je již plně
zaměřena na
přípravu k
přijetí Ducha
svatého. On
nejen naplňuje
srdce, ale také
dává dary, které
jsou velkou
pomocí, ale
mohou také
způsobit mnohá
nedorozumění.
Proto na prvním
místě musí
společenství
usilovat o
poslušnost Bohu
a o vzájemnou
jednotu. Tato
neděle je také
dnem modliteb
za sdělovací
prostředky.

K ZAMYŠLENÍ
Ježíšova modlitba na závěr poslední
večeře v Janově evangeliu je velkým
zakončením celého dosavadního díla,
které je dovršeno Ježíšovým
nanebevstoupením. Tato modlitba se
netýkala jen apoštolů, ale Kristova
slova dopadají i do dnešní doby, na
nás a současnou církev. Pán se
modlí za naši radost, za naše
posvěcení a ochranu! Tato modlitba
dostane zvláštní sílu až s darem
Ducha svatého,
který je
odpovědí na
Ježíšovu
modlitbu po
jeho
nanebevstoupe
ní.

1. ČTENÍ Sk 1, 1-11
První verše Skutků nám předkládají poslední Ježíšova slova,
která mají velký význam, protože jsou to slova „rozloučení“.
Odrážejí to, co obzvlášť leží na srdci Pánu: přijmout moc
Ducha svatého a všude o něm vydávat svědectví. To je
smyslem života církve a celá kniha Skutků popisuje působení
církve pod vedení Ježíšova Ducha.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin
vystupuje za hlaholu trub.
Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným
hlasem, protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král
nad celou zemí. - Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje
za hlaholu trub. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi,
zpívejte! - Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu
chvalozpěv! Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém
trůnu.
Žalm 47
2. ČTENÍ Ef 4,1-13
V naléhavé výzvě církvím v Malé Asii, aby uchovaly svou
jednotu nedotčenou, zamezily nesvornostem a naukovým
rozdělením a slavili jas jediné víry, cituje Pavel větu ze
žalmu 68 – „Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem
dary“ – a podává jiný výklad v rabínském stylu.
EVANGELIUM Mk 16,15-20
Závěrečná část Markova evangelia nepopisuje v detailech
Ježíšovo nanebevstoupení, ale spíše uvádí důsledky této
události. Apoštolové jsou nyní pověřeni, aby slovy a
mocnými činy konali poslání samotného Ježíše.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 17.5. Sk 19,1-8 / Jan 16,29-33
Komentář: Ježíš předpovídá svoji budoucí opuštěnost. Nechci jej v
tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své
lásky. Spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“!
ÚTERÝ 18.5.
Sk 20,17-27 / Jan 17,1-11a
Komentář: Ježíš se obrací ke svému Otci a zahrnuje nás do této
důvěrné rozmluvy. Budu se snažit skrze jeho slova spočinout v klidu
v tomto společenství.
STŘEDA 19.5.
Sk 20,28-38 / Jan 17,11b-19
Komentář: Jednota učedníků je výslovným Ježíšovým přáním.
Pokud mě bolí rozdělení církve a vědomí rozdělené společnosti, už
tím jsem na dobré cestě. Posvěcení Jeho slovem nás má vést k cíli.
ČTVRTEK 20.5.
Sk 22,30; 23,6-11 / Jan 17,20-26
Komentář: Ježíš zde prosil konkrétně za mě: vždyť i já jsem uvěřil
skrze ty, od kterých jsem o víře slyšel. Dokážu ji odpovídajícím
způsobem předat dál? Záleží mi na jednotě, o kterou Pán tak
usilovně prosil?
PÁTEK 21.5.
Sk 25,13b-21 / Jan 21,15-19
Komentář: Základní podmínkou pro svěřený úkol je láska. Trojí
odpověď Petrova dokáže „smazat“ jeho zapření. Petrovo prvenství
mohu zažít tak trochu i já po svátosti smíření… A kéž nepřeslechnu:
Následuj mě!
SOBOTA 22.5.
Sk 28,16-20.30-31 / Jan 21,20-25
Komentář: V očekávání daru Ducha svatého, onoho Přímluvce a
Utěšitele, se můžeme radovat, že svědectví milovaného učedníka je
pravdivé. Přestože není zapsáno tolik jiných věcí, které Ježíš
vykonal. Chci být otevřený a vnímavý k tomu, co Ježíš koná dnes!

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Sk 2,1-11 / 1 Kor 12,3b-7.12-13 / Jan 20,19-23

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 16.05. 2021 do 23.05. 2021
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE
16.5.

Mše sv. ze Slavnosti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše sv. v 8 hod: Za uzdravení těžce nemocné sestry
Mše sv. v 9 hod: Za rodiny dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání
Mše sv. v 10:30 hod: Volný úmysl
Májová u sochy PM u Ševčíků v 18 hod.

Pondělí
17.5.
Úterý
18.5.

Pondělí po 7. neděli velikonoční
Úterý po 7. neděli velikonoční

Středa
19.5.

Středa po 7. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Na daný úmysl

Čtvrtek
20.5.
Pátek
21.5.
Sobota
22.5.

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod v kostele
Pátek po 7. neděli velikonoční
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sobota po 7. neděli velikonoční
Mše sv. v 7:30 hod: Za obyvatele Staré Vsi a Košatky
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO sbírka na charitu
Mše sv. v 8 hod: Volný úmysl
Mše sv. v 9 hod: Volný úmysl
Mše sv. v 10:30 hod: Volný úmysl

NEDĚLE
23.5.

Májová u sochy PM u farního rybníku v 18 hod.

RŮZNÉ OZNAMY:
Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům - 3.500 Kč. Všem díky!!!
Svatodušní vaječina - od 16 hod. na faře. Kdo přijde, vajíčka sebou 😊
Noc kostelů proběhne v pátek 28.5. Příští neděli v 18:30 hod. organizační
schůzka pro ty, kteří by se rádi zapojili (např. ve službě u vchodu, atd.).
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