FARNÍČEK
Slavnost Ježíše Krista Krále
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Uprostřed mnoha
starostí a nemalých
obtíží jsme často na
hranici ztráty naděje.
A právě tehdy
zaznívá klíčové
povzbuzení: Pánem
dějin není člověk,
hmota, vesmírná
energie… ale Bůh. A
to nikoli jako chladný
soudce, ale jako
pastýř, který se sám
osobně stará o své
stádce (1. čtení).
Avšak současně nejde
o senilního staříka,
jak by mohly
ukazovat některé
nepovedené obrazy
Nejsvětější Trojice.
On je nesmírně
vznešený Pán dějin
žijící láskou a podle
toho nás bude také
tak soudit
(evangelium).
Konečným cílem
posledního soudu
však není hledání
maličkostí na
člověku, ale konečná
Boží vláda nad
dějinami a světem (2.
čtení).

K ZAMYŠLENÍ
Máme mít strach? Ale vůbec ne! Bůh nás
neosvobodil ke strachu. Bůh nás povolal ke
světlu! Jsme pozváni k naději, kterou je on
sám! Proto se před naše oči staví také jako
Pán Pánů. Nikoli, aby
nahnal
hrůzu,
ale
abychom se opřeli o
naději, kterou v Bohu
máme. On je dobrý a
věrný pastýř, který neopouští své stádo.
Dnešní slavnost je zážitkem radosti Božího
vítězství napříč všemi dějinnými prohrami,
ať jde o dějiny obecné či naše vlastní.
Radost z Boží záchrany je nejen
povzbuzením,
ale
také
výzvou,
abychom
si
tuto
radost
nenechali
pouze
pro
sebe, ale s
odvahou hlásali evangelium.

1. ČTENÍ Ez 34,11-12.15-17

V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylónii. Ezechiel
nejprve vysvětlil, proč tragické události nastaly. Nevěrnost Izraele
byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje milost (kap. 33–39).
Kapitola 34 kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe.
Proto se Hospodin sám stane pastýřem lidu…

Žalm 23 - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat
na svěžích pastvinách. Vodí mě k vodám, kde si mohu
odpočinout. – Občerstvuje mou duši, – vede mě po správných
cestách – pro svoje jméno. Prostíráš pro mě stůl – před zraky
mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, –
přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé
časy.
2. ČTENÍ 1 Kor 15,20-26.28

Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text
postupně dostává charakter spíše hymnu či oslavy. Tato slova lze
číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako
velkolepý obraz Božího vítězství.

EVANGELIUM Mt 25,31-46
Text navazuje na předchozí
neděli a zakončuje Ježíšovo
veřejné vystoupení velkolepým
obrazem posledního soudu.
Podobenství odpovídá na
zásadní otázku, podle čeho
budeme souzeni na konci života.
Opakování příkladů vlastního
nasazení zvyšuje důstojnost a závažnost celé scény.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 24.11. Zj 14,1-3.4b-5 / Lk 21,1-4
Komentář: I ty patříš k těm, kdo mají (mít) na čele napsáno
Beránkovo jméno a jméno jeho Otce. I ty patříš k těm, kdo
mají vydávat svědectví o svém Pánu svým blízkým, ve své
obci, celému světu…
ÚTERÝ 25.11.
Zj 14,14-20 / Lk 21,5-11
Komentář: Jak vážně jsem vzal ve svém životě skutečnost
konce (věků)? Odpovídá tomu mé jednání?
STŘEDA 26.11.
Zj 15,1-4 / Lk 21,12-19
Komentář: Zpívej spolu s těmi, kdo zvítězili, píseň
Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane,
Bože vševládný…“ a pojmenuj konkrétně jeho skutky a cesty
ve svém životě.
ČTVRTEK 27.11. Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a / Lk 21,20-28
Komentář: Chval svého Pána za to, že i ty patříš mezi ty,
„kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.“
PÁTEK 28.11.
Zj 20,1-4.11 – 21,2 / Lk 21,29-33
Komentář: Co z mého dnešního konání bude moci být
zapsáno do knihy života?
SOBOTA 29.11.
Zj 22,1-7 / Lk 21,34-36
Komentář: I dnes vstup do řeky živé vody, jasné jako křišťál,
nech se občerstvit Boží milostí a nech se poslat…

1. neděle adventní
Iz 63,16b-17.19b; 64, 2b-7 / 1Kor 1,3-9 / Mk 13,33-37

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
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Od 23. 11. 2014 do 30. 11. 2014
Slavnost JEŽÍÉŠE KRISTA KRÁLE
Mše sv. v 10.30 hod: Za Emilii Pláškovou a manžela.
Za Josefa a Marii Poláškovi
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Mše sv. v 7.00 hod + Rch: volný úmysl
Úterý po 34. Týdne v mezidobí
Středa 34. Týdne v mezidobí
Čtvrtek 34. Týdne v mezidobí
Pátek 34. Týdne v mezidobí
Požehnání světla v 16.30 hod + průvod k zámků + rozsvícení
obecního stromu. (děti ať si vezmou lucerničky a lampiony sebou)
Sobota 34. Týdne v mezidobí
Mše sv. v 7.30 hod: Za rodinu Kauzlaričovou
I. Neděle adventní + žehnání adventních věnců
Mše sv. v 10.30 hod: Za Ferdinanda France,
manželku a živou rodinu
RŮZNÉ OZNAMY:

Sbírka na šíření Bible: vynesla 3 660,- Kč. Upřímné díky.
Cestománie: v neděli 7.12. v 17 hod, bude mít na faře přednášku s promítáním
z cest po světě týmak Jakub Štefela.
Předvánoční úklid: bude ve čtvrtek 4.12 od 16 hod. Prosím o spolupomoc.
Pouť na Huklvadech: v neděli 30.11. v 9 hod poutí mše na hradě.
Rorátní mše svaté: budou v úterý a pátek v 6.15 hod + snídaně na faře
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