FARNÍČEK
4. neděle adventní
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Poslední týden,
kam patří i 4.
neděle adventní,
je věnován
událostem
předcházejícím
narození Ježíše.
Nejde jen o pouť
těhotné Marie,
jesličky a
Betlém… Početí
a narození Krista
je po staletí
očekávaným
přelomem v
dějinách. Jako
bychom měli
dnes spoluprožít,
že zaslíbení tisíc
let stará se nyní
naplňují. Přelom
dějin je přede
dveřmi. S
Kristem přichází
milost spásy,
volného přístupu
Bohu!

K ZAMYŠLENÍ
Stojíme téměř v předvečer Vánoc.
Nepůjde jen o slavnost narození Ježíše,
i když i to je důležité. Nyní se
pozornost přesunula na události
předcházející narození. Maria a její
početí, zaslíbení králi Davidovi… Je až
neuvěřitelné, jak konkrétní tvář bude
mesiáš
mít.
Má
skutečnou
maminku,
má
svůj
rodokmen
, narodí se
na
konkrétním místě. Ježíš je plně člověk
jako každý z nás. A přeci na jeho tváři
a jeho příběhu člověka Ježíše Bůh
postaví záchranu každého člověka bez
ohledu na rok narození či barvu pleti.

1. ČTENÍ 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a16

Po roce 1000 př. Kr. král David získal území celého Izraele. 2
Sam 6 vypráví o přenesení archy úmluvy – znamení Boží
přítomnosti – do Jeruzaléma. Další kapitola mluví o chrámu –
domu Božím. Ale zde zazní slovní hříčka mezi domem jako
budovou a domem jako symbolem rodiny, který buduje sám
Pán.

Navěky chci zpívat o Hospodinových
milostech.
Žalm 89

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, – po všechna
pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. – Řekl jsi totiž:
„Navěky je založena milost.“ – Na nebi jsi upevnil svou
věrnost. „Smlouvu jsem sjednal se svým vy-voleným, – přísahal
jsem Davidovi, svému služebníku: – Navěky zajistím tvůj rod –
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení. On mě bude vzývat:
Ty jsi můj otec, – můj Bůh a skála mé spásy. – Navěky mu
zachovám svou milost, – má smlouva s ním platit nepřestane.“
2. ČTENÍ Řím16,25-27

Úplný závěr Listu Římanům shrnuje poselství celé knihy. Pavel
v řadě kapitol hájil spásu skrze víru v Ježíše Krista. Nikoli
konání skutků, ale víra zachraňuje.

EVANGELIUM Lk1,26-38

Text evangelia není primárně
mariánský, ale zaměřený především
na Krista. Právě v této chvíli Bůh
plní svůj dávný slib. Neustrňme jen
na pokusech vysvětlit, „jak to bylo“.
Vnímejme literární poselství: milostí
přichází Bůh a člověk – Ježíš.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 22.12.
1 Sam 1,24-28 / Lk 1,46-56
Komentář: Anna, Samuelova matka, odevzdává svého mladičkého
chlapce Hospodinu. Její radost vyjádřená chvalozpěvem je
předznamenáním Mariina Magnificat. Měl jsi někdy v životě
podobnou radost? Nebraň se jí!
ÚTERÝ 23.12.
Mal 3,1-4.23-24 / Lk 1,57-66
Komentář: Poslední starozákonní spis: tavení, tříbení, bělení. Jak
pálí, bolí, štípe a dráždí příprava na zvěst Nového zákona!
STŘEDA 24.12.
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 / Lk 1,67-79
Štědrý den
Komentář: Každé ráno, když se i nám po noci „rozváže jazyk“,
můžeme i my takto velebit Boha! Kéž při modlitbě breviáře
vzpomeneme na situaci, ve které se Zachariášovi „otevřela ústa“.
ČTVRTEK 25.12.
Iz 52,7-10; Žid 1,1-6 / Jan 1,1-18
slavnost Narození Páně
Komentář: Kéž dovedeme v příštích dnech, týdnech, měsících
zvěstovat radost ze Slova. Pak naši církev, Pánovu společnost, která
svolává a utěšuje, budou s radostí vítat všechny končiny, všechny
dřívější „trosky“.
PÁTEK 26.12.
Sk 6,8-10; 7,54-60 / Mt 10,17-22
svátek sv. Štěpána
Komentář: Jáhen Štěpán, plný milosti a síly, dokáže být i dnes
mostem mezi kolébkou a křížem. Vždyť v každé kolébce je zárodek
kříže!
SOBOTA 27.12.
1 Jan 1,1-4 / Jan 20,2-8
svátek sv. Jana
Komentář: Mladičký Jan Petra předběhl. Dovnitř přesto nevešel.
Možná maličkost. Ale provází celé církevní dějiny.

Svátek svaté rodiny
Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14) / Kol 3,12-21 / Lk 2,22-40

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
Od 21. 12. 2014 do 28. 12. 2014

NEDĚLE
21.12.
Pondělí
22. 12.
Úterý
23. 12.
Středa
24. 12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
+ obřad přijetí nových ministrantů
Mše sv. v 10:30 hod: Za Anežku a Zdeňka Kratochvílovy,
rodiče a sourozence
Adventní koncert CHORUS OSTRAVA v 17 hod v kostele
Pondělí před Štědrým dnem
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: Za sestru Lenku a bratra Tomáše

Štědrý den – Vigilie Božího narození
Otevření betléma v 15 hod v kostele. Pro děti a rodiče.
(sebou svíci s nádobkou pro betlemské světlo)

Půlnoční mše sv. v 22.00 hod: Za živou a zemřelou rodinu
Coritarovou a poděkování za přijatá dobrodiní
Liturgii doprovodí místní chrámový sbor sv. Cecílie + hudebníci

Čtvrtek
25. 12.
Pátek
26. 12.
Sobota
27. 12.
NEDĚLE
28. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - Boží hod vánoční
Mše sv. v 10.30 hod: Za živé a zemřelé z rodiny Snihottové,
Kadlečikové a Rumanové
Otevřený kostel pro návštěvu betléma od 14.30 – 15.30 hod
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše sv. v 8 hod: Za Jaromíra Hynečka, manželku a zemřelé z rodiny

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Při mši svaté bude požehnání rodinám a obnova manželského slibu

Mše sv. v 10:30 hod: Za manžela, syna, bratra, rodiče z obou
stran. Za celou živou rodinu Bystroňovou

RŮZNÉ OZNAMY:
 Betlémské světlo: k zapálení na faře a také při otevírání betléma.
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