FARNÍČEK
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
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Vzkříšení
znamená
vítězství nejen
nad Ježíšovou
smrtí, ale nad
smrtí každého z
nás. Již žádná
smrt nemá
poslední slovo,
ani žádný duch
smrti, zla,
odsouzení. Jsme
voláni, abychom
se k této radosti
Krista připojili.
Teprve ve světle
vzkříšení mnohé
věci dostávají
správný
význam, jak
svatý Petr říká
ve druhém čtení
či zakouší se
svatým Janem v
evangeliu.

K ZAMYŠLENÍ
Připojme se k žalmistovi a spolu s celou
církví vyznejme: „Boží milosrdenství trvá na
věky.“ Vždyť toto milosrdenství se vztahuje
na každého, kdo Kristu nabídl svůj život,
jak to v tuto noc učinily stovky
katechumenů po celém světě. Dnes
zpíváme o základním kameni – Kristu, na
kterém je vybudována záchrana. Proto má
být podle tradice církve oltář kamenný, aby
tento verš Písma připomínal. Boží moc
prolomila veškeré zlo, i to, které člověk
vlastní silou nedokázal porazit – zlo hříchu
a smrti. Nyní zbývá jediné: uvěřit. Přijmout
ve víře tuto podivuhodnou skutečnost,

která odporuje pravidlům našeho světa.

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43
Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově
smrti se rozejdou do dalších míst Izraele. Petr je však zcela
nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana – setníka
Kornélia. Když Petr poznal, že k tomuto zásadnímu setkání Bůh
vedl nejen jeho, ale i Kornélia, říká slova, která dnes čteme.

Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá
navěky. – Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství
trvá na věky.“ Hospodinova pravice mocně zasáhla, –
Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu žít – a
vypravovat o Hospodinových činech. Kámen, který stavitelé
zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením
se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.
Žalm 118
2. ČTENÍ Kol 3,1-4
Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor
vymezuje proti falešným hlasatelům evangelia, kteří předpisují
křesťanům, co všechno se nesmí jíst, dělat… (Kol 2,20-22). Tyto
předpisy nazývá Pavel „věci světa“ a míří tím k různým
horoskopům, souhvězdím, energiím… (Kol 2,20). Náš text říká, v
čem spočívá skutečné křesťanství.

EVANGELIUM Jan 20,1-9

Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním
pátečních pašijí. Je dobré neztratit nit dramatičnosti vyprávění.
Od tohoto místa budeme číst, jak učedníci poznali a zakusili
skutečnost vzkříšení.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 18.4.
Sk 2,14.22b-33 / Mt 28,8-15
Komentář: Ženy „se strachem a radostí“ potkávají Ježíše.
On jim jde naproti! Vyjdi i nám, Pane, vstříc, kdykoli máme
nejistotu a úzkost.
ÚTERÝ 19.4.
Sk 2,36-41 / Jan 20,11-18
Komentář: Pán dobře ví, že Magdaléna hledá právě jeho.
Přesto se ptá. Chce po ní odpověď. I po mně chce, abych mu
svěřil své nejistoty a úzkosti.
STŘEDA 20.4.
Sk 3,1-10 / Lk 24,13-35
Komentář: Možná dodnes platí: vždy, když jsme přesvědčeni,
že Ježíše dobře známe, On zmizí. Nemiluje dodnes nejistoty
svých učedníků?
ČTVRTEK 21.4.
Sk 3,11-26 / Lk 24,35-48
Komentář: Kristus v přítomnosti užaslých učedníků jí
pečenou rybu. Právě ryba se stane znakem křesťanů. Ve
řeckém slově ICHTYS (ryba) tvoří písmena počáteční hlásky
výrazu: Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. I zde platí: jste to, co
jíte…
PÁTEK 22.4.
Sk 4,1-12 / Jan 21,1-14
Komentář: Jaký byl asi pocit rybářů, kteří kdysi vše opustili a
nyní se ke svému řemeslu vrací – a jsou neúspěšní… I mně
se „rybolov“ zdaří, když dám na Kristova slova.
SOBOTA 23.4.
Sk 4,13-21 / Mk 16,9-15
Komentář: Odkaz našeho Pána: jít a hlásat. Nečekat, až
někdo přijde s dotazem.

2. neděle velikonoční
Sk 5,12-16 / Zj 1,9-11a.12-13.17-19 / Jan 20,19-31

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

NEDĚLE
17.4.
Pondělí
18.4.

Od 17.04. do 24.04.2022
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za zdraví všech dětí, Boží požehnání a ochranu PM
Žehnání velikonočních pokrmů.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 8:00 hod: Za rodinu Ryšavíkovou

Úterý
19.4.

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Středa
20.4.

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 18:00 hod: volný úmysl

Čtvrtek
21.4.
Pátek
22.4.
Sobota
23.4.

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod v kostele
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 18:00 hod: Rodina Ryšavíkova
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše sv. v 7:30 hod: volný úmysl
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za rodinu Javorkovou a Sommerovou a všechny

NEDĚLE
24 .4.

zemřelé z rodiny

RŮZNÉ OZNAMY:
Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy velikonočních slavností.
Sbírka na dostavbu KC z minulé neděle - 11.800 Kč. Všem díky!!!
Florbal v Sokolovně - dnes v 15 hod.
Chaloupka rodin na Orlím hnízdě - 29.4.-1.5. - zájemci rodin se hlaste u
Valiky Šmýrové.
Farní tábor - přihlášky v kostele a na faře.
Koncert na zámku v sobotu 23.4.2022 v 17 hod. - výtěžek vstupného bude
věnován na dostavbu KC - více na plakátku.
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