FARNÍČEK
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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Církev propuká
K ZAMYŠLENÍ
v jásot. Bůh
splnil dávná Dnes končí velikonoční doba. Více jak
zaslíbení. Dnes tři měsíce jsme putovali k dnešní
se naplňuje
slavnosti. Bůh vedl Izrael a posléze
dlouhá cesta
první učedníky složitou cestou až k
záchrany, která
začala společně dnešnímu dni, aby postupně krok za
s Abrahámem a krokem objevili, kým Bůh je a jaký
putovala celými dar člověku nabízí. Přes všechna
dějinami Izraele.
lidská selhání Bůh zůstává vášnivě
Dnes Bůh dává
milujícím a člověka neopustí. Duch
svůj zákon
svatý bude mocným průvodcem církvi
nikoli na
deskách z
na
kamene, ale do cestě
srdce člověka.
Dnes se otevírá za
cesta nového Bohem.
Izraele – církve.
Prosme za ty,
kteří budou dnes
biřmováni,
stejně tak za
celou církev, aby
se otevřela daru
Ducha svatého!¨

1. ČTENÍ Sk 2,1-11
Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona.
Ezechiel předpovídal jiný zákon – darovaný přímo do srdce. A
právě to se nyní stalo! Všimněme si také narážky na babylonské
zmatení jazyků, které je právě dnes překonáno. Originál mluví o
ohnivých „jazycích“ ve smyslu lidského orgánu „jakoby z ohně“ a
dále „začali mluvit jinými jazyky“, tedy „cizími“ nikoli ve významu
neznámými.

Žalm 103 –Sešli svého ducha, Hospodine, a
obnov tvář země. Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je
ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina –
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! Jak vysoko je nebe
nad zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak
vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše
nepravosti. Hospodin si zřídil na nebi trůn – a všechno řídí
jeho vláda. – Velebte Hospodina, všichni jeho andělé, – mocní
silou, dbalí jeho rozkazů.
2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b
Dnes lekcionář umožňuje dvě varianty čtení (druhou možností
je Gal 5,16-25). Náš text je začátkem tří kapitol, ve kterých
svatý Pavel obhajuje a vysvětluje význam daru jazyků. Každý,
kdo má nějaký dar Ducha, slouží druhým a nemůže tento dar
chápat jako nějakou výsadu vůči ostatním.

EVANGELIUM Jan 15,26-27;16,12-15
Janovo evangelium v textu o poslední večeři asi nejvíce z
celého Nového zákona vysvětluje vztah mezi Bohem Otcem,
Synem a Duchem svatým. Proto jsou dnes zařazeny za sebe
dva úseky z různých kapitol. Všimněme si, že popisují vztahy
mezi jednotlivými osobami Nejsvětější Trojice.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 24.5.
Sk 1,12-14 / Jan 19,25-34
Komentář: Mocný příslib a úkol i pro naši dobu: kdo se odváží
vytrhnout nás z náručí Matky?
ÚTERÝ 25.5.
Sir 35,1-15 / Mk 10,28-31
Komentář: Sirachovec předznamenává novozákonní liturgii. Než
předstoupím v bohoslužbě před Pána, mám mu být podobný ve
spravedlnosti a solidaritě s druhými.
STŘEDA 26.5.
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 / Mk 10,32-45
Komentář: Touha, aby pohané poznali Hospodina, je hnací silou
této starozákonní modlitby. Společenský rozměr, kdy si nechci
nechat Boha jen pro sebe, ať je pro nás, Boží lid Nového zákona,
inspirující!
ČTVRTEK 27.5.
Žid 10,11-18 / Mk 14,22-25
Komentář: Kněz na místě Krista zve k Jeho stolu! Budu prosit,
abych s těmi, kdo měli odvahu vzít na sebe toto poslání, dokázal
vytvářet pevné společenství.
PÁTEK 28.5.
Sir 44,1.9-13 / Mk 11,11-25
Komentář: Úryvek vyzdvihuje ty bezejmenné, po kterých
nezůstala žádná památka ani významný čin – jen věrnost!
Uvědomíme si my poklad, jaký máme v mučednících a
vyznavačích doby totalit dvacátého století?
SOBOTA 29.5.
Sir 51,17-28 / Mk 11,27-33
Komentář: Moudrost nespadne do klína bezpracně: „O moudrost
bojovala má duše…“ Po přečtení úryvku si polož otázku, jaký je
rozdíl mezi moudrostí (od Boha) a chytrostí (získanou od lidí).

Slavnost Nejsvětější Trojice
Dt 4,32-34.39-40 / Řím 8,14-17 / Mt 28,16-20

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

NEDĚLE
23.5.

Od 23. 05. 2021 do 30. 05. 2021
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO sbírka na charitu
Mše sv. v 8 hod: Poděkování za dar života a dary Ducha svatého
Mše sv. v 9 hod: Za prvokomunikatny a jejich rodiny
Mše sv. v 10:30 hod: Za zemřelé rodiče Josefa a Amálii
Za zemřelého Kamila Beleja a duše v očistci
Májová u sochy PM u farního rybníku v 18 hod.

Pondělí
24.5.
Úterý
25.5.
Středa
26.5.
Čtvrtek
27.5.
Pátek
28.5.
Sobota
29.5.
NEDĚLE
30.5.

Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý 8. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: volný úmysl
Památka sv. Filipa Neriho
Mše sv. v 18:00 hod: volný úmysl
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Lectio Divina v 18:30 hod na faře
Pátek 8. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod:
NOC KOSTELŮ – program od 18.00 – 22.00 hod
Sobota 8. týdne v mezidobí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 9 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10:30 hod - PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Májová v 18 hod. u sv. Josefa – u lesa Trní směr na Březiny

Svatodušní vaječina – dnes od 16 hod. na faře. Kdo přijde, vajíčka sebou 😊
Noc kostelů proběhne v pátek 28.5. Dnes v 18:30 hod. organizační schůzka
pro ty, kteří by se rádi zapojili (např. ve službě u vchodu, atd.).
Příští neděli 1. svaté přijímání - mše sv. v 10:30 hod. - zejména pro rodiny
dětí a jejich nejbližší.
V týdnu prosím zástupce každé úklidové skupinky i další pomocníky o
mini-brigádku kolem kostela (pletí, atd.).
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