FARNÍČEK
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
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Narození Jana
Křtitele je v
evangeliu sv.
Lukáše věnována
velká pozornost.
Částečně to souvisí
s tím, že autor
dává důraz na
Ježíšovo narození v
mnohem větší
míře, než ostatní
evangelisté. Zdá
se, že Lukáš má
před očima
Mojžíšův příběh a
bude Ježíše
srovnávat s
Mojžíšem. Také
tam hrálo narození
důležitou roli. Jan
(hebrejsky
Jochanan)
znamená
„Hospodin je
milostivý“, je
předznamenáním
událostí, které brzy
nastanou.

K ZAMYŠLENÍ
Dnešní slavnost je nejen oslavou jedince, který
sehrál v dějinách spásy zajímavou roli.
Nepřipomínáme si ani tolik jednoho člověka, jako
spíše vidíme celek dějin spásy, tedy událostí,
které znamenají i naši záchranu. Bůh v nich
využívá různé lidi a různé prostředky, aby na
konci mohl každý člověk spatřit Boží slávu. Z
tohoto pohledu jsou Janovy příběhy také součástí
našeho, mého života. Lze říci, že s početím Jana
se odstartovaly přímé události, vedoucí k našemu
vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen
mučednické smrti Jana, ale nezvykle i jeho

narození. Od dnešního dne přesně za půl roku
budeme slavit narození Krista. Svátek se tak
stává i určitým odkazem na Vánoce.

1. ČTENÍ Iz 49,1-6
V
V textu Izaiáše nalézáme texty mezi 40. - 55. kapitolou, které
mlu-ví o „služebníku Hospodinově“. Kdo to je? Křesťané
nejvíce tato slova vztahují na Krista. Ale nikoli výhradně, v
mnoha ohledech má i další aplikace. Jednou z nich je i sv. Jan
Křtitel. Všimněme si, že je řeč o jednom člověku, o někom
konkrétním, kdo zachraňuje, přináší radostnou zprávu.

Chválím Tě, že jsem vznikl tak podivuhodně
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, - ty víš, když sedám i když
vstávám. - Poznáváš mé myšlenky již zdálky; - ať jdu nebo
ležím, ty to určuješ, - všímáš si všech mých cest. Tys přece
stvořil mé ledví, - utkal jsi mě v lůně mé matky. - Chválím tě, že
jsem vznikl tak podivuhodně, - úžasná jsou tvoje díla. Dokonale
znáš mou duši, - má podstata ti nezůstala utajena,- když jsem
byl tvořen v skrytu, - spřádán v hlubinách země. Žalm 139
2. ČTENÍ Sk 13,22-26
Tato slova zaznívají na první apoštolské cestě sv. Pavla v
Pisidské Antiochii, tedy uprostřed dnešního Turecka. Pavel jde
do synagogy na bohoslužby a po čtení Písma se ujme slova a
zvěstuje evangelium. Mezi jiným se odkazuje i na Jana
Křtitele. Tradice Jana Křtitele, tedy od počátku hraje
významnou roli při zvěstování evangelia. A tak je tomu
dodnes.

EVANGELIUM Lk 1,57-66.80

„Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“
Všechny události kolem narození Jana prozrazují, že Bůh s
ním má své plány. Popisovaní lidé si toho všímají. Bůh si
tak připravuje možná téměř neviditelnými krůčky půdu
proto, aby lidé dokázali poznat mesiáše, až přijde jeho čas.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 28.6.
Gn 18,16-33 / Mt 8,18-22
Komentář: Jakoby s následováním Ježíše bylo spojeno
„bezdomovectví“. Rozhodně je ale na překážku přílišná zabydlenost, i
ve vlastních zvycích a obyčejích…
ÚTERÝ 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla Sk 12,1-11 / Mt 16,13-19
Komentář: Pán svěřuje Petrovi klíče teprve po jeho vyznání lásky.
Používání klíčů je spojeno s odpovědností a láskou. Budu víc myslet na
ty, kdo v církvi viditelně slouží.
STŘEDA 30.6
Gn 21,5.8-20 / Mt 8,28-34
Komentář: Není i dnes odpor proti našemu Pánu způsoben strachem,
že o něco přijdeme, že budeme ochuzeni, „ošizeni“? Nevoláme i dnes:
co je ti po nás – nech nás v naší jistotě?
ČTVRTEK 1.7.
Gn 22,1-19 / Mt 9,1-8
Komentář: Kéž i já zažívám po svátosti smíření „dobrou mysl“, radost
a údiv! Odpuštění hříchů má i mě postavit na nohy.
PÁTEK 2.7.
Gn 23,1-4.19 / Mt 9,9-13
Komentář: Náš Pán uviděl v celnici především člověka, nikoli chytráka
se špatnou pověstí. I já chci hledět na lidi bez předsudků. Pak je Pán
může oslovit i skrze mě.
SOBOTA 3.7.
Ef 2,19-22 / Jan 20,24-29
Komentář: Naše víra může být posílena právě Tomášovou chutí
přesvědčit se. Mohu přemýšlet, zda je moje víra záležitostí rozumu,
jistoty, naděje, lásky… V jakém poměru?

14. neděle v mezidobí
Ez 2,2-5 / 2Kor 12,7-10 / Mk 6,1-6

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 27. 06. 21 do 04. 07. 2021
NEDĚLE
27.6.
Pondělí
28.6.
Úterý
29.6.
Středa
30.6.
Čtvrtek
1.7.
Pátek
2.7.
Sobota
3.7.
NEDĚLE
4.7.

Slavnost sv. Jana Křtitele - pouť ve farnosti
Mše sv. v 8 hod: Za farní společenství
Mše sv. v 10:30 hod: Na poděkování za o. Václava a jeho službu
v naší farnosti, s prosbou o Boží vedení na dalším místě jeho působení
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Mše sv. + RCH v 7 hod: Volný úmysl
Středa 13. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek 13. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
Sv. Tomáše, apoštola
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na obou mších bude představen nový jáhen Karel Honka

Mše sv. v 8 hod: Volný úmysl
Mše sv. v 10:30 hod: Za Karla a Helenu Sommerovy a všechny
zemřelé z rodiny
RŮZNÉ OZNAMY:

Poděkování otci Václavovi - od 17 hod. na faře - posezení, gril, atd. Všichni
jste srdečně zváni.
Mladí z farnosti putují na Velehrad - úmysly, které byste chtěli přidat na
jejich pouť, napište Blance Vodvářkové (732 355 471).
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