FARNÍČEK
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Radostná
atmosféra neděle
vzkříšení trvá
po celý týden. I
dnes ještě
stojíme před
prázdným
hrobem v údivu.
Zároveň ale již
budeme hledět
dál: Co se stalo s
církví (první
čtení), jak se
zpráva rozšířila,
jak vypadá
skutečné místo
Kristova
království
(druhé čtení), jak
mohou uvěřit ti,
kteří Krista
vzkříšeného
nikdy fyzicky
nepotkají
(evangelium)?
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K ZAMYŠLENÍ
Strach. Doprovází nás na mnoha
cestách životem, pro mnohé je stálou
zátěží. Ale dnes vidíme, že prvním
plodem Božího vítězství je pokoj –
šalom. Není to jen mrtvolné ticho, ale v
tom nejširším slova významu radostné
vítězství života. Přes všechny potíže
Bůh vítězí! Bůh nám dopřává světlo.

Dnes se v církvi zvláštním způsobem
připomíná Boží milosrdenství. Bůh je
spravedlivý, ale tato spravedlnost není
překážkou nekonečné míře Boží touhy
po daru života. Ten, kdo Bohu dá
prostor, zakusí radost Boží lásky.

1. ČTENÍ Sk 5,12-16
Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním
zázraku apoštolů, následném vyšetřování před radou a příběhu o
Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první komunitu církve ošidit.
Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva
tedy ukazuje, že evangelium nelze zastavit a povědomí o něm
bude stále růst.

Aleluja! Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství
trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: – „Jeho milosrdenství
trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho
milosrdenství trvá navěky.“ Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal
se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je
to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil
Hospodin, – jásejme a radujme se z něho! Hospodine, dej spásu,
– Hospodine, popřej zdaru! – Požehnaný, kdo přichází v
Hospodinově jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova domu. –
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.
2. ČTENÍ Zj 1,9-11a.12-13.17-19

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 20,19-31

Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký
spád: Ježíš byl ukřižován, na začátku dvacáté kapitoly však přijdou
ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé potkává učedníky. V takto
vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného.
Následný týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit
ti, kdo „nebyli u toho“.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 25.4.
1 Petr 5,5b-14 / Mk 16,15-20
Komentář: Vyslání učedníků je zde líčeno s jadrností vlastní
Markovi – žáku svatého Petra. Naše působení má být inspirováno
směřováním k této prostotě.
ÚTERÝ 26.4.
Sk 4,32-37 / Jan 3,7b-15
Komentář: Jedno srdce, jedna duše. Vztah k majetku byl
odrazem tohoto postoje. Samozřejmě, toto nelze nadiktovat. Ale
lze se za to modlit a přát si to. Pokud o to opět stojíme.
STŘEDA 27.4.
Sk 5,17-26 / Jan 3,16-21
Komentář: Zvěst o Kristu nelze umlčet (ale deformovat ano!);
čím víc se žalářuje, tím víc se šíří. Ano, i v naší době. I tam, kde
dnes učedníci nejsou zázračně vysvobozeni a trpí!
ČTVRTEK 28.4. Sk 5,27-33 / Jan 3,31-36
Komentář: Petrova obhajoba se mění v obžalobu těch, kteří jsou
zatvrzelí a nechtějí se obrátit. Vyvolává u nich ještě větší
nenávist. Jsou chvíle, kdy nejde dělat kompromisy. I tak se
projevuje Duch svatý.
PÁTEK 29.4.
1 Jan 1,5 2,2 / Mt 11,25-30
Komentář: Spolupatronka Evropy, žijící v bouřlivém 14. století.
Dokázala nežít ve tmě, ale ve světle! Usmiřovala, obnovovala.
Takové ženy dnes potřebujeme!
SOBOTA 30.4.
Sk 6,1-7 / Jan 6,16-21
Komentář: Narůstající práce a úkoly vedly apoštoly k rozdělení
kompetencí a předání služby vkládáním rukou. Dokážeme se
rozdělit o naše úkoly s druhými a zapojit je do práce pro Církev?

3. neděle velikonoční
Sk 5,27b-32.40b-41 / Zj 5,11-14 / Jan 21,1-19

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

NEDĚLE
24.4.

Od 24.04. do 01.05. 2022
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
zemřelé z rodiny

Pondělí
25.4.
Úterý
26.4.

Svátek sv. Marka, evangelisty
Úterý po 2. neděli velikonoční

Středa
27.4.

Středa po 2. neděli velikonoční
Bohoslužba slova se sv. přijímáním v 18 hod. v kostele.

Čtvrtek
28.4.
Pátek
29.4.
Sobota
30.4.

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
Lectio Divina od 18:30 do 19:30 hod na faře
Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy
Mše sv. v 18:00 hod: Za živé a zemřelé z rodiny Balcarovy a Gelnarovy
Sobota po 2. neděli velikonoční
Mše sv. v 7:30 hod: volný úmysl
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ zástup o. Petr Nawarowski
Mše sv. v 10.30 hod: volný úmysl
Májová pobožnost u kaple na Dukli v 18 hod.

NEDĚLE
1.5.

RŮZNÉ OZNAMY:
Sbírka na opravu chrámů ve sv. zemi - 1.400 Kč. Na velikonoční výzdobu
farníci přispěli částkou - 2.976 Kč. Za všechny dary velké díky.
Chaloupka rodin na Orlím hnízdě - 29.4.-1.5. - zájemci rodin se hlaste do
dnešního večera u Valiky Šmýrové.
Setkání konvertitů - pokřtěných v dospělosti naší farnosti - v neděli 8.5. v 16
hod. na faře.
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