FARNÍČEK
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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Slavíme třetí
největší slavnost
církevního roku.
Připomínáme si,
že dnešní den byl
seslán Duch
svatý, ale podle
tradice jde také o
den zrození
církve. Všechny
texty se vztahují
k této události.
Nejde však pouze
o připomínku
minulosti.
Seslání Ducha
svatého probíhá
stále, vždyť stále
jsou lidé
biřmováni. Proto
se také dnes
připomíná
okamžik, kdy
jsme my sami
přijali svátost
biřmování.

2
23
3//2
20
02
22
2

K ZAMYŠLENÍ
Téma Ducha svatého je pro toto
evangelium klíčové! Jan nezařadil do
textu evangelia událost letnic, ale
spojuje svatodušní téma s okamžikem
vzkříšení. Jako první dar, který
Vzkříšený přináší učedníkům, je právě
Duch svatý. Není náhodou, že tento
plod lásky Otce a Syna apoštolové
přijímají až poté, co prožili s Ježíšem
celé Velikonoce. Duch svatý je někým,
kdo spojí církev s Otcem skrze Ježíšovu
oběť. Církev se bude ve své modlitbě
vždy
obracet k
Otci, ale v
Duchu
svatém
skrze
Ježíše.

1. ČTENÍ Sk 2,1-11
Apoštolové po vzkříšení Ježíše nechápali, co mají dělat. Zřejmě se
skrývali či prchali na venkov. Letnice byly židovským svátkem
slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se přinášela první úroda a
děkovalo se Bohu za dar Tóry, tedy Zákona. Na tento den
přicházeli do Jeruzaléma poutníci z celého tehdejšího světa.

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov
tvář země! Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
– Země je plná tvého tvorstva. Hynou, když vezmeš jim život, –
a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou
stvořeni, – a obnovuješ tvář země. Nechť věčně trvá
Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla! – Kéž
se mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu. Žalm 104
2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13

Místo tohoto čtení se může použít i tento text: Řím 8,8-17. Svatý
Pavel se rozhněvá na Korintské, protože se hádají o to, kdo je
větší, když někteří z nich mají dar jazyků (1 Kor 14). A tak začne
pěkně od začátku vysvětlovat. Dary Ducha svatého slouží
společenství, nikoli k tomu, abychom se povyšovali. Nicméně díky
korintskému sporu máme skvělý popis, jak svatý Pavel chápe
duchovní dary. Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může
někdo říci: „Ježíš je Pán.“

EVANGELIUM Jan 20,19-23

Místo tohoto čtení se může použít i tento text: Jan 14,15-16.23b-26.
Ještě včera byl Ježíšův hrob zapečetěn. Dnes je ale odhalen prázdný. Co
se stalo? Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v
pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo jen o pochopení. Teprve nyní,
když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout dar své lásky –
Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také boží
moc!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 06.6.
Gn 3,9-15.20/ Jan 19,25-34
Komentář: Celé církvi, tedy i mně osobně, svěřuje Pán svou
matku. Pokud stojíme pod jeho křížem, už nejsme sami.
ÚTERÝ 07.6.
1 Král 17,7-16 / Mt 5,13-16
Komentář: Být nenápadný, a přesto být vidět! Zdánlivý rozpor,
ale okolí je vnímavé a čeká na naše svědectví.
STŘEDA 08.6.
1 Král 18,20-39 / Mt 5,17-19
Komentář: Když pochybuji pod záplavou špatných zpráv a pod
tíhou událostí, Pánova slova mi mohou pomoci znovu získat
vyrovnanost a klid!
ČTVRTEK 09.6.
Iz 6, 1-4.8 / Jan 17, 1-2. 9.14-26
Komentář: Podíl na Kristově kněžství jsem přijal křtem. Jsem si
vědom své zodpovědnosti, nebo ji přenáším jen na ordinované
služebníky?
PÁTEK 10.6.
1 Král 19,9a.11-16 / Mt 5,27-32
Komentář: Kéž provází naše manželství touha po dokonalosti a
harmonických vztazích! Budu víc myslet na manželství, která jsou
ohrožená…
SOBOTA 11.6.
Sk 11,21b-26;13,1-3 / Mt 10,7-13
Komentář: Barnabáš se nebál přijmout Pavla, kdysi
pronásledovatele křesťanů. Jistě s tím mohl mít problémy.
Dokážu na sebe vzít zodpovědnost v církvi, zastat se těch, kdo
jsou na okraji?

Slavnost Nejsvětější trojice
Př 8,22-31 / Řím 5,1-5 / Jan 16,12-15

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
05.6.
Pondělí
06.6.
Úterý
07.6.

Od 05.06. do 12.06. 2022
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Sbírka na charitu
Mše sv. v 8 hod: Za zemřelé rodiče, manželku a živou rodinu
Mše sv. v 10.30 hod: Za farní společenství
Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý 10. týdne v mezidobí
Mše sv. + RCH v 7:00 hod: volný úmysl

Středa
08.6.

Středa 10. týdne v mezidobí
Bohoslužba slova se sv. přijímáním v 18 hod.

Čtvrtek
09.6.
Pátek
10.6.
Sobota
11.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Adorace NSO od 19:30 do 20:30 hod v kostele
Pátek 10. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: Za organizátory a návštěvníky Noci kostelů

NEDĚLE
12.6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii Filipovou, zemřelé a živou rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

Poděkování všem, kteří se zapojili v našem stánku při obecních
slavnostech!!!
NOC KOSTELŮ - tento pátek. Začátek v 18 hod. mší svatou. Zájemci o
pomoc při organizaci se nahlaste prosím Lidušce Coritarové.
Vzdělávání dospělých - příští neděli v 16 hod. na faře.
Vydala ŘKF sv. Jana Křtitele 733 676 604, 558 669 413
e-mail: rkf.staravesnadondrejnici@doo.cz; web: http://www.farnoststaraves.cz

