FARNÍČEK
1. neděle adventní
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Vstupujeme do do
nového církevního
roku. V evangeliích
opustíme Matoušovo vyprávění a
dáme přednost
hlavně svatému
Markovi. Liturgický
rok zahájíme
adventním časem –
přípravou na slavení
Kristova příchodu.
A to nejen
připomínkou
narození, ale také
příchodu na konci
časů. Zkusíme
vnímat pojem
příchodu mesiáše v
několika rovinách:
Izrael čeká dlouhá
staletí na mesiáše,
Kristus přichází na
svět jako člověk a
zachraňuje nás, Pán
přijde na konci časů
a vstoupíme do
plného společenství
s Bohem. Propojení
rovin se odráží i v
liturgických textech
této neděle.

K ZAMYŠLENÍ
Začínáme nový církevní rok a mluvíme o
konci. To je jistě poněkud paradoxní. Ale
církev je společenství těch, kteří se vydali
na cestu za Bohem. Tedy
komunitou lidí, kteří mají
svůj cíl! Jaký tedy je a
hlavně, jak se k cíli
dostat? Ježíšovo „Bděte!“
nemusí hned znamenat trvalý stav
stresu. Právě naopak. Do stresu se
dostanou ti, kteří nic nedělají a těsně
před událostí začnou zmatkovat. Jestliže
vstoupíme do živého vztahu s Bohem a
dennodenně jej oživujeme, pak není
třeba se bát, kdy Pán přijde a jak to
bude. Vždyť právě naopak. Až Pán
přijde, na-plní naši
radost a my se
mu budeme moci
poklonit. Poznáme
ho z blízka, možná
podobně jako oni
mudrci z Východu.

1. ČTENÍ Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7

Po Babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce
539 př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země. Prorok Izaiáš
přesvědčuje lid, že Bůh ho neopustil. Ba naopak! Ale také jako
by burcoval Pána, aby nenechal svůj lid v jeho neradostné
situaci.

Žalm 80 - Bože, obnov nás, rozjasni svou

tvář, a budeme spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, který trůníš nad cheruby,
– probuď svou sílu – a přijď nás zachránit! Bože zástupů, vrať
se, – shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj,
co tvá pravice zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval! Ať je
tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad mužem, kterého sis
vychoval. – Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu, a
budeme velebit tvé jméno.
2. ČTENÍ 1 Kor 1,3-9

List Korinťanům je odpovědí na jiný dopis, v němž křesťané
položili Pavlovi řadu nesnadných a konfliktních témat. Čteme
úvodní slova Pavlova dopisu. Řadu z témat již nyní zmiňuje!
Mezi nimi i příchod Pána na konci věků.

EVANGELIUM Mk 13,33-37
Náš text zaznívá v Markově
evangeliu jako poslední veřejné
Ježíšovo slovo před zatčením a
smrtí. Vrcholným bodem tohoto
textu je svěření moci jednotlivým
služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“
zaznívá v atmosféře bolestného
loučení, ale i velké naděje, že neztratíme Ježíšův odkaz.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 1.12.
Iz 2,1-5 / Mt 8,5-11
Komentář: Jak se vyrovnám s tím, že nás možná druzí
předběhnou do Jeho království? Nežárlím, když se dozvím,
že mnozí, kteří do kostela nechodí, k Němu mají blíže, než
já?
ÚTERÝ 2.12.
Iz 11,1-10 / Lk 10,21-24
Komentář: Kéž zplna srdce vychutnávám adventní čas!
Tolik lidí v tolika generacích čekalo – a nevěděli vlastně nač.
STŘEDA 3.12.
Iz 25,6-10a / Mt 15,29-37
Komentář: Tolik je toho třeba k nasycení! Avšak nedám-li tu
trošku svých schopností, vůle, odhodlání – Pán nebude mít
co rozmnožit.
ČTVRTEK 4.12.
Iz 26,1-6 / Mt 7,21.24-27
Komentář: Pojišťovna donekonečna a opakovaně nebude
proplácet škody způsobené opakovanými záplavami. Jistota
a Skála je jen jedna.
PÁTEK 5.12.
Iz 29,17-24 / Mt 9,27-31
Komentář: Jistě i my jsme díky němu (nejednou) prohlédli.
Šířili jsme potom jeho věhlas? Nebo jsme se jím spíš
chlubili?
SOBOTA 6.12.
Iz 30,19-21.23-26 / Mt 9,35 – 10,1.5-8
Komentář: Mohu i já uzdravovat, probouzet k životu,
očišťovat a vyhánět zlo? Kde konkrétně?

2. neděle adventní
Iz 40,1-5.9-11 / 2 Petr 3,8-14 / Mk 1,1-8

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
30.11.
Pondělí
1.12.
Úterý
2.12.
Středa
3.12.
Čtvrtek
4.12.
Pátek
5.12.
Sobota
6.12.
NEDĚLE
7.12.

Od 30. 11. 2014 do 7. 12. 2014
I. neděle adventní + žehnání adventních věnců
Mše sv. v 10.30 hod: Za Fernidanda France,
manžela a živou rodinu
Pondělí po 1. Neděli adventní
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: volný úmysl
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Mše sv. v 18 hod: Za Marii Vidličkovou, manžela a syna
Čtvrtek po 1. Neděli adventní
Adorace NSO od 18.30 – 19.30 hod
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: volný úmysl
Sobota po 1. Neděli adventní
Mše sv. v 7.30 hod: Za členy živého růžence a společenství farnosti
II. neděle adventní bohoslužba slova pro děti
sbírka na katedrálu
Mše sv. v 10.30 hod: Za Karla Tylečka, manželku a
živou rodinu

RŮZNÉ OZNAMY:
Rorátní snídaně: prosíme rodiny, jednotlivce, aby pomohli s přípravou
snídani na vaře. Koordinátorka: Lenka Foltová 604 344 212. Dílčí dary
naturální i hmotné, domluvte s ní.
Velký úklid kostela: ve čtvrtek 4.12. od 16 hod proběhne úklid našeho
chrámu. Přijďte prosím zkrášlit náš chrám. Zváni jsou nejen členové
úklidových skupin, ale i ostatní, včetně dětí.
Setkání služebníků kostela: zveme ve středu 10.12. po mši svaté na faru
17.45 hod. Mše svaté bude výjimečně přesunuta na 17 hod.
Návštěva nemocných: v pátek 5.12. dopoledne, navštívíme starší farníky.
Cestománie: v neděli 7.12. na faře v 17 hod, bude z cest po Estonsku, Lotyšsku
a dalších, vyprávět a promítat Jakub Štefela – týmak. Srdečně zveme.
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