FARNÍČEK
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
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Události, které
si církev
připomíná
slavností
Narození Jana
Křtitele, nejsou
pouze
připomínkou
historie, ale
hrají
významnou roli
v Ježíšově
příběhu. Jan
předznamenává
Kristovo
narození a
ohlašuje jeho
příchod. Jan
Křtitel
představuje
konec Starého
zákona a
začátek příběhu
evangelia.

K ZAMYŠLENÍ
Dnešní slavnost je nejen
oslavou jedince, který
sehrál v dějinách spásy
zajímavou roli.
Nepřipomínáme si ani
tolik jednoho člověka,
jako spíše vidíme celek
dějin spásy, tedy
událostí, které znamenají
i naši záchranu. Bůh v
nich využívá různé lidi a různé prostředky,
aby na konci mohl každý člověk spatřit
Boží slávu. Z tohoto pohledu jsou Janovy
příběhy také součástí našeho, mého
života. Lze říci, že s početím Jana se
odstartovaly události přímo vedoucí k
našemu vykoupení. Proto církev věnuje
pozornost nejen Janově mučednické
smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od
dnešního dne přesně za půl roku budeme
slavit narození Krista. Slavnost se tak
stává i určitým odkazem na Vánoce.

1. ČTENÍ Iz 49,1-6
Tato část Izaiášova proroctví patří do období trvajícího
vyhnanství v Babylonii. Izraelité jsou zdrceni dlouhou porobou,
ztratili naději. Čtyřicátá devátá kapitola zahajuje úsek věnovaný
povolání „Služebníka Hospodinova“ – tajemné postavy
zachránce (Iz 49 – 55).

Chválím tě, že jsem vznikl tak
podivuhodně. Hospodine, ty mě zkoumáš a
znáš, – ty víš, když sedám i když vstávám. – Poznáváš
mé myšlenky již zdálky; – ať jdu nebo ležím, ty to
určuješ, – všímáš si všech mých cest. Tys přece
stvořil mé ledví, – utkal jsi mě v lůně mé matky. –
Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, –
úžasná jsou tvoje díla. Dokonale znáš mou duši, –
má podstata ti nezůstala utajena, – když jsem byl
tvořen v skrytu, – spřádán v hlubinách země. Žalm 139
2. ČTENÍ Sk 13,22-26

Svatý Pavel při své první misijní cestě přišel do Pisidské
Antiochie (dnešní Turecko). Tam vstoupil do synagogy a hlásal
evangelium. V rámci této řeči se také zmiňuje o Janu Křtiteli.

EVANGELIUM Lk 1,57-66.80

Narození Jana Křtitele provází zjevný Boží zásah. Manželé
Zachariáš a Alžběta jsou již pokročilého věku a nemají
děti. Dostávají milost početí a narození vytouženého dítěte.
Zachariáš však při svém zážitku v chrámě, kdy se dozvěděl
o milosti početí vytouženého dítěte, oněměl. Nyní se Boží
zaslíbení naplňují.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 27.6.
Am 2,6-10.13-16 / Mt 8,18-22
Komentář: Bezodkladné odhodlání. Není právě neschopnost k
činu příčinou nedostatku povolání, nechuti zavázat se k manželství,
strachu ze ztráty (falešné!) svobody?
ÚTERÝ 28.6. Am 3,1-8; 4,11-12/ Mt 8,23-27
Komentář: I dnes chce Ježíš, abych jej následoval na rozbouřené
moře v nestabilní loďce… I dnes se mi zdá, že v nebezpečí spí.
Dokážu k němu v těch chvílích volat?
STŘEDA 29.6. slavnost sv. Petra a PavlaSk 12,1-11/ Mt 16,13-19
Komentář: Ježíš svěřuje Petrovi tím větší pravomoci, čím pevnější
je jeho vyznání. To, jak Pánu na jeho církvi záleží, ať mě naplňuje
radostí a nadějí!
ČTVRTEK 30.6.
Am 7,10-17 / Mt 9,1-8
Komentář: Hřích nás někdy tíží víc, než fyzické neduhy. Ježíšova
velikost tkví v tom, že nám navrací čisté svědomí skrze odpuštění.
Mnohdy je to víc, než uzdravení z nemocí…
PÁTEK 1.7.
Am 8,4-6.9-12 / Mt 9,9-13
Komentář: Ježíš dokázal vidět a objevit člověka v tom, který měl
možná jako celník nevalnou pověst a nad kterým mnozí ohrnovali
nos. Chci se to také naučit, a tím zlidštit instituce, nemocnou
společnost, ve které žiji.
SOBOTA 2.7. Am 9,11-15 / Mt 9,14-17
Komentář: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není
určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých, byť
úctyhodných obalů.

14. neděle v mezidobí
Iz 66,10-14c / Gal 6,14-18 / Lk 10,1-12.17-20

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

NEDĚLE
26.6.
Pondělí
27.6.
Úterý
28.6.
Středa
29.6.
Čtvrtek
30.6.
Pátek
1.7.
Sobota
2.7.
NEDĚLE
3.7.

Od 26.06. do 03.07.2022
Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
Sbírka na dostavbu KC
Kazatel - o. Kamil Strak
Mše sv. v 8 hod: Na poděkování za dary pro rodinu Ryšavíkovou
Mše sv. v 10.30 hod: Za farní rodinu
Pondělí 13. týdne v mezidobí
Památka Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Mše sv. ve 14:00 hod. (spojená se scholou z BIGY)
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Mše sv. v 17:00 hod: Za děti z náboženství a jejich rodiny
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek 13. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: K Panně Marii ustavičné pomoci na dobrý úmysl
Sobota 13. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Mše sv. v 10.30 hod: volný úmysl
RŮZNÉ OZNAMY:

Dnešní sbírka na dostavbu KC. Všem velké díky.
Ukončení náboženství ve středu - od 16 hod. možnost svátosti smíření. Po
mši sv. opékání a společný večer pro děti z náboženství a jejich rodiče.
Pouť rodin na Prašivou - v pátek (více na plakátku).
Během prázdnin mše sv. v neděli pouze v 10:30 hod.
Velké poděkování všem, kteří se podíleli na dnešní poutní slavnosti!!!
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