FARNÍČEK
3. neděle adventní
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Třetí neděle
adventní je tradičně
pojímána jako
radostná (gaudete),
tedy zaslibující
spásu. Je překrásné
zažít znovu čas
očekávání. Je před
námi někdo, kdo nás
zachrání, ale ještě
není úplně jasné, jak
vypadá a co přesně
přináší. I když se na
události před
narozením resp.
veřejným
vystoupením Ježíše
díváme z velkého
odstupu, přeci je
mnoho věcí
analogických. I dnes
potřebujeme zakusit
záchranu jak na
rovině osobní, tak i
společnosti. V tomto
týdnu (od 17. 12.) se
mění téma
liturgických textů,
kdy se ustupuje od
eschatologických
čtení a do popředí se
postaví události
těsně předcházející
narození Ježíše.

K ZAMYŠLENÍ
V dnešní době plné stresu a napětí zní
texty čtení poněkud nezvykle. Jsou plné
očekávání, naděje
a radosti. Pavlova
výzva
zní
nesplnitelně:
„Stále
se
radujte.“ To je
možné jedině tehdy, pokud Pán již
opravdu přišel a my víme, že jsme s ním
spojeni. Radost neznamená jen hlučné
veselí. Jde o stav srdce, které nalezlo
spočinutí u milovaného. Není ovšem
potřeba stavět rozpor mezi svět a Pána.
Je však důležité Boha do svého nitra
pozvat a vydat mu vlastní život. Pak lze s
radostí sledovat, jak
Bůh ve světě jedná.
Není to žádná Boží
pomsta, jsou to
zázraky
všedního
dne okolo nás, za
nimiž je vidět Boží rukopis.

1. ČTENÍ Iz 61,1-2a.10-11

Tento text zřejmě vznikl již po návratu z Babylonského zajetí
na konci 6. stol. př. Kr. V 60. kapitole Hospodin ujišťuje svůj
lid, že ho zachrání. A nyní mluví o svém služebníku. Pro
Izraelity je však zatím tajemstvím, o kom je řeč.

Žalm Mezizpěv: Lk 1

Duch můj plesá v Bohu mém!
Velebí – má duše Hospodina – a můj duch jásá v Bohu,
mém spasiteli, – neboť shlédl na svou nepatrnou
služebnici. – Od této chvíle mě budou blahoslavit –
všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je
mocný. – Jeho jméno je svaté – a jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí. Hladové
nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou. –
Ujal se svého služebníka Izraele, – pamatoval na své
milosrdenství.
2. ČTENÍ 1 Sol 5,16-24
Svatý Pavel zakončuje zřejmě vůbec nejstarší list Nového
zákona několika povzbuzeními, jako když se loučíme s dětmi a
dáváme jim ještě poslední poučení. Zmínka o Kristově
příchodu je svědectvím víry prvních křesťanů v parusii.

EVANGELIUM Jan 1,6-8.19-28
Úryvek je složen z části Janova
prologu a úvodního textu o Janu
Křtiteli, který potvrzuje očekávání, že
se Mesiáš blíží. Odvolává se při tom na
proroka Izaiáše (text jsme četli
minulou neděli).

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 15.12.
Nm 24,2-7.15-17a / Mt 21,23-27
Komentář: Nemyslíme to špatně: také my klademe Pánu
otázky. Podobně jako tenkrát, i dnes nám na ně mnohdy Ježíš
odpovídá dalšími otázkami.
ÚTERÝ 16.12.
Sof 3,1-2.9-13 / Mt 21,28-32
Komentář: Upřímnost, s jakou reaguje ten první oslovený syn
na otcovu výzvu, ať je vzorem pro mou modlitbu. Až když si
uvědomím, co pro mě Otec znamená, ať mě přemohou
výčitky a kéž jdu!
STŘEDA 17.12.
Gn 49,1a.2.8-10 / Mt 1,1-17
Komentář: Možná bychom některé osoby z vlastního
rodokmenu vymazali. Ježíš však bere své lidství naplno! Nic
lidského mu není cizí.
ČTVRTEK 18.12.
Jer 23,5-8 / Mt 1,18-24
Komentář: Anděl, posel Boží, je činný, když Josef spí.
Nebojme se připustit, že tolik rozhodujících věcí se vyřeší ve
spánku. Ve spánku spravedlivých.
PÁTEK 19.12.
Sd 13,2-7.24-25a / Lk 1,5-25
Komentář: Neboj se, Zachariáši, neboj se, N.N., i tvá
modlitba byla vyslyšena! I když třeba nebyla vyplněna tak, jak
sis přál.
SOBOTA 20.12.
Iz 7,10-14 / Lk 1,26-38
Komentář: „Chaire“, Maria, raduj se! Je přiléhavější, než
naše ustálené „zdrávas“. Nelze si představit lepší přípravu na
svátky Narození. Provází mě adventem i Mariina ochota?

4. neděle adventní
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 / Řím 16,25-27 / Lk1,26-38

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 14. 12. 2014 do 21. 12. 2014
NEDĚLE
14.12.
Pondělí
15.12.
Úterý
16.12.
Středa
17.12.
Čtvrtek
18.12.
Pátek
19.12.
Sobota
20.12.
NEDĚLE
21.12.

III. Neděle adventní - radostná
Mše sv. v 10.30 hod: Za zemřelé rodiče a celou rodinu
Pondělí po 3. Neděli adventní
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: volný úmysl
Středa po 3. Neděli adventní
Čtvrtek po 3. Neděli adventní
Adventní koncert školy 16.15 hod v kostele
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: volný úmysl
Sobota před štědrým dnem
Mše sv. v 7.30 hod: volný úmysl
Vánoční svátost smíření od 16 – 17 hod
IV. Neděle adventní + obřad přijetí nových ministrantů
Mše sv. v 10.30 hod: Za Anežku a Zdeňka Kratochvílovy,
rodiče a sourozence
Adventní koncert: v 17 hod v kostele sbor učitelů
RŮZNÉ OZNAMY:

Sbírka na katedrálu: vynesla 6 700,- Kč. Upřímní Pán Bůh zaplať.
Setkání seniorů: na faře ve středu 17.12. v 15.30 hod.
Předvánoční svátost smíření: příprava – kající pobožnost od 15.30 hod. Slavit
svátost smíření přijedou: o. Josef Maňák – děkan místecký, o. Petr Fichna –
farář z Frýdlantu. Prosím využijme této příležitosti a připravme svá srdce.
Pečení perníčků: na vánoce pro děti, bude v pátek po rorátech
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