FARNÍČEK
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Slavíme
velikonoční
dobu,
připomínáme si
stále radost
vzkříšení. Ale
před našima
očima se otevírá
další
perspektiva,
život s Bohem se
nezastavil. Co
to s sebou
přináší? Jaké
úkoly stojí před
mladou církví?
V mnoha
ohledech se
starosti
mladičké církve
promítají i do
dnešní doby. My
jsme v mnoha
ohledech stále
podobni církvi v
apoštolské době.
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K ZAMYŠLENÍ
Díváme-li se na všechny texty dnešní
neděle, objevujeme určitý příběh: Vznešený
Bůh otevřel neuvěřitelnou cestu člověku –
zvítězil vlastní krví a vydal se za člověka.
Jeho slávě to nic neubralo (druhé čtení). Ale
nyní tu stojí apoštolové a hledají, co vlastně
mají dělat (evangelium). Jít hlásat
evangelium? Neumí si to představit,
pochybují, neví, jak… Ale nakonec jdou a
zakusí, že Bůh je vede (první čtení). Tento
zážitek je velice silný, nicméně neznamená,
že se vyhnou pronásledování a komplikacím.
Současně teprve v takové chvíli na vlastní
kůži zakouší, že Bůh opravdu jedná a
provází je. I my jsme v různých fázích
tohoto procesu. Nevíme, hledáme, možná
zakoušíme, že Bůh žehná, když se mu dáme
k dispozici. Přes všechna tato naše hledání
Bůh opakuje svoje základní povolání: „Jděte
a hlásejte!“ A to se netýká jen kněží či
biskupů. Cílem textu není vyvolání kritiky či
pochval. Ale všem směřovaná výzva:
„Hoďte síť na pravou stranu lodi, a
najdete.“

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41
Po vylití Ducha svatého apoštolové hlásají veřejně evangelium. Již
jednou byli zatčeni. Konají divy a lidé si toho všímají. Proto je
velekněz znovu nechá zatknout, ale oni se dostanou s pomocí
anděla ze žaláře a hned ráno zvěstují v chrámě Krista. Po třetí
jsou zatčeni a probíhá výslech.

Aleluja! - Chci tě oslavovat, Hospodine, –
neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade
mnou radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi
vyvedl mou duši, – zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu
klesli. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte díky jeho
svatému jménu! – Vždyť jeho hněv trvá chvíli, – ale jeho
laskavost po celý život, – zvečera se uhostí pláč, – zjitra však
jásot. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi,
Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v tanec, – Hospodine, můj
Bože, chci tě chválit navěky!
ŽALM:30
2. ČTENÍ Zj 5,11-14

Kniha Zjevení pomocí symbolických barvitých obrazů líčí podstatu
vítězství Boha a jeho lidu. Kniha má jasnou koncepci. Čtvrtá
kapitola popíše nebe a Boží vládu. V páté kapitole se na scéně
objeví Syn jako ten, který přinesl oběť (Beránek). A nyní celé
nebe padá na kolena před Synem člověka.

EVANGELIUM Jan 21,1-19

Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět.
Avšak apoštolové nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš proto znovu
přichází a naznačuje lovem ryb i rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly
volá.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 2.5.
Sk 6,8-15 / Jan 6,22-29
Komentář: Tolik lidí i dnes hledá Ježíše. Mnozí si to ani
neuvědomují. Není ale důvodem k hledání právě jen nasycení,
uspokojení? Chci jej hledat spíš z lásky, z touhy po tom, být mu
blízko.
ÚTERÝ 3.5.
1 Kor 15,1-8 / Jan 14,6-14
Komentář: Cesta, pravda a život. Kolikrát jsme to slyšeli… Neplatí
však i o mně: Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kéž mi k
důvěrnějšímu, plnějšímu přátelství s Pánem pomůže denní tichá
chvíle!
STŘEDA 4.5.
Sk 8,1b-8 / Jan 6,35-40
Komentář: I my jsme zažili, že ideologie se šíří nenávistí, násilím,
odvlékáním. Kristova zvěst se však musí šířit uzdravováním,
hlásáním, pokojem. Šavel se o tom později přesvědčí.
ČTVRTEK 5.5.
Sk 8,26-40 / Jan 6,44-51
Komentář: Filip poslouchá posla Božího, aby šel na jih cestou, která
vede pustinou. A právě tam může vydat svědectví. Nečekané
setkání, nečekaně krátký „katechumenát“. Dík Filipově vnímavosti.
Nejsme často tvrdohlaví?
PÁTEK 6.5.
Sk 9,1-20 / Jan 6,52-59
Komentář: Pán si pro svůj záměr připravuje Šavla opravdu
intenzivně. Pokud my nejsme schopni mezi sebe přijmout ty, kdo jsou
„podezřele horliví“, alespoň je neodrazujme…
SOBOTA 7.5.
Sk 9,31-42 / Jan 6,60-69
Komentář: Je to Petrovo vyznání, které dává Pánu možnost, aby
skrze něj uzdravoval: Eneáše, Tabitu, a později i napjaté vztahy mezi
apoštoly. Tohoto uzdravování je nám třeba dodnes!

4. neděle velikonoční
Sk 13,14.43-52 / Zj 7,9.14b-17 / Jan 10,27-30

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
1.5.
Pondělí
2.5.
Úterý
3.5.

Od 01.05. do 08.05.2022
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ zástup o. Petr Nawarowski
Mše sv. v 10.30 hod: volný úmysl
Májová pobožnost u kaple na Dukli v 18 hod.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Mše sv. + RCH v 8:00 hod: Za kaplany pro mládež

Středa
4.5.

Středa po 3. neděli velikonoční
Mše sv. v 17:30 hod: volný úmysl

Čtvrtek
5.5.
Pátek
6.5.
Sobota
7.5.

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Adorace NSO od 18:30 do 19:30 hod v kostele
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Mše sv. v 18:00 hod: volný úmysl
Sobota po 3. neděli velikonoční
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živ. růžence a společenství farnosti
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - DOBRÉHO PASTÝŘE
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za zemřelého Otakara Paličku a živou a zemřelou

NEDĚLE
8.5.

rodinu

Májová pobožnost u PM v areálu fary v 18 hod.
RŮZNÉ OZNAMY:
Návštěvy starších a nemocných - pátek v dopoledních hodinách.
Setkání konvertitů - pokřtěných v dospělosti naší farnosti - příští neděli 8.5.
v 16 hod. na faře.
Brigáda kolem kostela - sobota 21. května.
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