FARNÍČEK
KVĚTNÁ NEDĚLE
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Květná neděle
je vstupem do
Svatého týdne.
Nejprve
žehnáme
ratolesti a
přitom čteme
evangelium o
vjezdu Krista
do Jeruzaléma.
Následují
zásadní texty
Písma
související s
Velikonocemi,
zvláště pašije.
Věnujme
pozornost
žalmu, jde o
text
prorokující
vzkříšení!

K ZAMYŠLENÍ
Žalm 22 patří k Velkému pátku.
Žalmista se ocitá v propasti
smrti, ale i v takové chvíli
nepřestal doufat v Boha, který
zachraňuje. A Bůh na jeho volání
odpoví. V tomto textu jsou skryty
celé Velikonoce od Kristovy
úzkosti přes utrpení kříže až ke
chvále vzkříšení.

1. ČTENÍ Iz 50,4-7

Izaiáš od 49. kapitoly předkládá texty o „služebníku
Hospodina“. V nich mluví o jeho utrpení, ponížení, ale také
vítězství. Tento text se naplní v událostech dnešního
evangelia.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty,
pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, ať ho
vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ Obkličuje mě
smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce
i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o můj
oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj
daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět
svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed shromáždění
budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, –
slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. – Boj se ho celé
Izraelovo plémě!“
Žalm 22
2. ČTENÍ Flp 2,6-11

Jde o hymnus, který je klíčovým novozákonním textem.
Všimněme si spojení „sám sebe se zřekl“ (doslova zmařil,
oloupil), které vyjadřuje nejhlubší Kristovo sebevydání pro
nás.
EVANGELIUM Lk 23,1-9.11.13-21.24-47

Dnes se čtou pašije Lk 22,14 – 23,56. My uvádíme jen
zkrácenou verzi. V závěru pašijí je vidět reakci setníka,
obyvatel, Josefa z Arimatie a žen. Ač Ježíš potupně
zemře, přece jeho smrt okamžitě přináší plody.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 11.4.
Iz 42,1-7 / Jan 12,1-11
Komentář: Ježíšův přítel Lazar byl dobrým, a proto nepohodlným
svědkem. Nenávist a likvidace těch, kterých se Pán dotkl, je nám
povědomá.
ÚTERÝ 12.4.
Iz 49,1-6 / Jan 13,21-33.36-38
Komentář: Povolání Služebníka je v Kristu naplněno a rozšířeno až do
končin země. On je tu pro všechny národy, tedy i pro nás, naši Církev,
pro moji rodinu. A pro mě osobně – snad se „nenamáhal nadarmo“.
STŘEDA 13.4.
Iz 50,4-9a / Mt 26,14-25
Komentář: Možná Kristovi spolustolovníci nemají ani tolik strach o
Ježíšův osud, ale o své svědomí. Proto chtějí ujištění, že právě oni
nezradili. Představím si nepochopení, které náš Pán od apoštolů zakusil.
Vynahradíme mu to v Církvi?
ČTVRTEK 14.4. Zelený čtvrtek
Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26 / Jan 13,1-15
Komentář: Poděkuji dnes za Pánovu přítomnost v Eucharistii a v jeho
slovech. A poprosím, abychom pochopili, co pro jeho přebývání mezi
námi znamená služba potřebným.
PÁTEK 15.4. Velký pátek
Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9 / Jan 18,1 – 19,42
Komentář: Tak vzpomíná na poslední Ježíšovy chvíle Jan, který
spočíval na Pánově hrudi při předchozí večeři. Janův další životní běh se
nesl ve znamení této blízkosti. Můj vztah k Ježíšovi může (a má!) být
podobný.
SOBOTA 16.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar
3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Řím 6,3-11; /
Lk 24,1-12
Komentář: Uvědomím si: ponořením do Krista, svým křtem, jsem se stal
účastníkem Jeho osudu a to v utrpení, které na mě doléhá, ale jistě také
jednou v jeho slávě! Kéž se z toho dokážu radovat!

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
EVANGELIUM

Jan 20,1-9

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

NEDĚLE
10.4.
Pondělí
11.4.
Úterý
12.4.
Středa
13.4.

Od 10.04. do 17.04. 2022
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Sbírka na dostavbu KC
Mše sv. v 8 hod (začátek v kostele): Za živou a zemřelou rodinu
Ševčíkovou a Volnou
Mše sv. v 10.30 hod (začátek u kříže fary - sebou ratolesti): volný úmysl
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Mše sv. v 18:00 hod: volný úmysl

Čtvrtek
14.4.

ZELENÝ ČTVRTEK
Mše sv. v 18:00 hod: Za kněze, otce a nová povolání
VELKÝ PÁTEK - den přísného postu
Křížová cesta v 17:30 hod.
Pátek
Velkopáteční obřady v 18:00 hod.
15.4.
Možnost adorace u Božího hrobu do 20 hod.
BÍLÁ SOBOTA
RCH + četba Písma sv. v 8.00 hod. v kostele.
Adorace u Božího hrobu do 16 hod.
Sobota
Velikonoční vigilie - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
16.4.
Mše sv. v 20:30 hod: Za nově pokřtěné katechumeny a jejich blízké.
Po obřadech všichni zváni na oslavu na faru. Prosíme o příspěvek
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
NEDĚLE Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
17.4.
Mše sv. v 10.30 hod: Za zdraví všech dětí, Boží požehnání a ochranu PM
Žehnání velikonočních pokrmů.
Velikonoční úklid kostela - úterý 12.4. v 18 hod.
Prosba o přispění pro květinovou výzdobu na svátky - do středy na faru.
Pomoc při výzdobě květinové skupince - v sobotu v 16 hod.
Mládež zvána na faru na prožívání velikonočního TŘÍDENÍ. Začátek po
mši sv. na Zelený čtvrtek, závěr po nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání.
Nácviky ministrantů - čtvrtek v 17 hod., pátek v 16:30 hod., sobota v 18 hod.
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