FARNÍČEK
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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V týdnu jsme
oslavili
slavnost
Nanebevstoupe
ní Páně (někde
se přenáší na
tuto neděli
včetně textů
čtení). V
textech budeme
vyzýváni
Bohem,
abychom
nezůstali jen
posluchači, ale
v moci Ducha
šli a jednali.
Dnešní neděle
je také dnem
modliteb za
sdělovací
prostředky.

K ZAMYŠLENÍ
„…prosím… za ty, kdo pro jejich slovo
uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno.“
Ježíšova modlitba za jednotu je vrcholem
vyprávění o Poslední večeři v Janově
evangeliu (Jan 13 – 17). Co znamená
jednota? Jde o prefabrikované myšlení,
kde se kreativita trestá? Jde o plnění
rozkazů bez diskuse? Boží jednota
spočívá v souznění srdce, které tepe ve
stejném rytmu jako srdce Boží. Kolikrát v
dějinách se lidé snažili zachránit Boha,
protože nevěřili, že je sám dost mocný!
Podmínkou skutečné víry, je uvěřit v
Krista, jeho
zamilovanost do
člověka a jeho
moc. Žijeme v
této jednotě s
Božím srdcem?

1. ČTENÍ Sk 1, 1-11
První verše Skutků nám předkládají poslední Ježíšova slova,
která mají velký význam, protože jsou to slova „rozloučení“.
Odrážejí to, co obzvlášť leží na srdci Pánu: přijmout moc
Ducha svatého a všude o něm vydávat svědectví. To je
smyslem života církve a celá kniha Skutků popisuje působení
církve pod vedení Ježíšova Ducha.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin
vystupuje za hlaholu trub.
Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným
hlasem, protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král
nad celou zemí. - Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje
za hlaholu trub. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi,
zpívejte! - Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu
chvalozpěv! Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém
trůnu.
Žalm 47
2. ČTENÍ Ef 1,17-23
Náš Bůh není Bohem slabým a bezmocným, ale Bohem
velkým a mocným. Jako takového ho však můžeme poznat jen
tehdy, když on sám „osvítí srdce“. Jen on nám může skutečně
ukázat nepoměřitelnou velikost své moci podle působení své
mocné síly. Moc prokázanou na Kristu chce Bůh projevit i
v našich životech.

EVANGELIUM Lk 24,46-53

Nanebevstoupením vrcholí Lukášovo evangelium. Cesta Ježíše
a každého křesťana má svůj cíl na nejvyšší jeruzalémské hoře,
Olivové. Ježíš na ní svým požehnáním předjímá seslání Ducha
svatého – u apoštolů nastupuje víra místo pochybování,
radost místo strachu a úzkosti.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ
Sk 19,1-8 / Jan 16,29-33
Komentář: I když mě provázejí soužení, chci si Kristova slova
častěji uvědomovat. Jen tak si udržím dobrou mysl, a mohu ji
dokonce šířit dál!
ÚTERÝ
Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b / Lk 1,39-56
Komentář: U našeho Pána dojdou radosti a naplnění pokorní,
ponížení, hladoví. Mocným, pyšným a příliš sebevědomým a
přesyceným se Bůh nevnucuje…
STŘEDA
Sk 20,28-38 / Jan 17,11b-19
Komentář: S Ježíšovým osudem nás spojuje to, že jsme ve
světě, ale nejsme ze světa. Unést toto napětí je možné, žijeme-li
v Pravdě. A na nic si nehrajeme.
ČTVRTEK
Sk 22,30; 23,6-11 / Jan 17,20-26
Komentář: Ježíš nás láskyplně láká do svého vztahu k Otci.
Třebaže jsme každý „jinak stavěný“. Pokud se i ve své odlišnosti
poddáme, budeme tvořit tu jednotu, jakou právě on chtěl…
PÁTEK
Sk 25,13b-21 / Jan 21,15-19
Komentář: Jen tomu, kdo opravdově miluje, svěřil Pán své
drahé. Tenkrát tomu předcházelo i zapření, několik palčivých
otázek. Nenastavili jsme si časem kritéria pro službu církvi trochu
jinak..?
SOBOTA
Sk 28,16-20.30-31 / Jan 21,20-25
Komentář: Takovými knihami, které neobsáhnou vše, co náš
Pán vykonal, má být právě náš život! Mnozí lidé totiž knihy už ani
moc nečtou.

Seslání Ducha Svatého
Sk 2,1-11 / 1 Kor 12,3b-7.12-13 / Jan 20,19-23

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 29.05. do 05.06. 2022
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NEDĚLE
29.5.
Pondělí
30.5.
Úterý
31.5.
Středa
1.6.
Čtvrtek
2.6.
Pátek
3.6.
Sobota
4.6.
NEDĚLE
5.6.

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše sv. v 8 hod: Za farníky
Mše sv. v 10.30 hod: Za nemocného Rosťu a jeho manželku
Májová pobožnost u kaple sv. Floriana Na drahách v 18 hod.
Pondělí po 7. neděli velikonoční
Svátek Navštívení Panny Marie
Mše sv.+ Rch v 7:00 hod: volný úmysl
Památka sv. Justina, mučedníka
Mše sv. v 18:00 hod: Poděkování za život zemřelého manžela
Drahomíra se vzpomínkou jeho nedožitých 100 let a za celou jeho
živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků
Mše sv. v 18:00 hod: Volný úmysl
V případě nepříznivého počasí v 18 hod. Folklorní večer
přesunutý ze zámku.
Sobota po 7. neděli velikonoční
Mše sv. v 8:00 hod: Za obyvatele Staré Vsi a Košatky
JÍZDA OKOLO OBILA - OBECNÍ SLAVNOSTI
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Sbírka na charitu
Hlavní celebrant o. Vítězslav Řehulka

Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za dar života a všechny milosti

Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany - 3.600 Kč.
V pátek v dopoledních hodinách - návštěvy starších a nemocných.
Noc kostelů a obecní slavnosti - schůzka všech, kteří se chtějí pomoc při
organizování programu – čtvrtek v 18 hod. na faře.
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