FARNÍČEK
2. neděle adventní
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Advent je časem
očekávání Kristova
příchodu. A to ve
více významech:
jako v době zajetí,
kdy lid, vědom si
svých selhání,
téměř ztratil naději
(první čtení). Také
jako tehdy před
Ježíšovým
vystoupením, když
lidé očekávali
vysvobození z
nadvlády pohanů
(evangelium).
Anebo v situaci
křesťanů, kteří se
ptají, proč již
nenastal druhý
Kristův příchod a
drama jejich životů
nenašlo již dávno
vítězné dovršení
jejich vložených
nadějí (druhé
čtení). V mnoha
po¬dobách se naše
situace podobá
těm, které popisují
liturgická čtení…

K ZAMYŠLENÍ
Advent, to je očekávání. Pocit, že se
něco hýbe a my jsme u toho. Bůh
přichází
zachránit
svůj lid, ale jeho
záchrana
bude
vypadat úplně jinak,
než si tehdejší lidé
představovali. Bůh
nepotřebuje člověka mást, ale opatrně
naznačuje, že naše představy mohou být
poněkud neslučitelné s realitou. Advent
je i dnes časem připravení se. Ale na co?
Na dárky pod stromečkem? Jde o naši
záchranu, náš vlastní život v plnosti Boží
milosti. Advent znamená příchod. Ovšem
ten ne-nastane, pokud Boha sami
nepozveme,
aby
přišel do našeho
života a vyrovnal
všechny
naše
cesty.

1. ČTENÍ Iz 40,1-5.9-11

Čteme začátek tzv. Deuteroizaiáše, tedy samostatné knihy vzniklé v
6. stol. př. Kr., kdy jsou Izraelité zdecimovaní v Babylonském zajetí
daleko od domova, který je v troskách. V této atmosféře se Izaiáš
pokusí vykreslit skleslým Izraelitům záchranu podobně, jak by to dnes
učinil režisér ve velkolepém filmu: po mnoha dramatických
událostech přichází záchrana!

Žalm 85 – Ukaž nám Hospodine své
milosrdenství a dej nám svou spásu!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji
pro svůj lid a pro své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se
ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a
věrnost se potkají, – spravedlnost a pokoj se políbí. – Věrnost
vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též
popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost ho bude
předcházet – a spása mu půjde v patách.
2. ČTENÍ 2 Petr 3,8-14
Druhý list Petrův patří k posledním textům Nového zákona, zřejmě
odráží atmosféru křesťanů, kteří se nedočkali brzkého Kristova
příchodu a právem se ptají proč. Autor vykresluje konec světa pomocí
tehdejší představy o vesmíru. Přes dobovou představu světa zaznívá
podstatné: Pán přijde a my ho máme přivítat do připraveného domu
svého „já“.

EVANGELIUM Mk 1,1-8

Marek otevírá své evangelium událostmi
souvisejícími s Ježíšovým vystoupením. Jak jinak
vylíčit, že se po několika staletích historické události
daly do pohybu, než vystoupením proroka Jana
Křtitele. Je vylíčen jako nevšední strhující postava.
Vše se odehrává kolem roku 30 po Kr., kdy zem je
ovládána Římany. Je to čas nabitý očekáváním
příchodu mesiáše – pomazaného krále, který Izrael
vysvobodí. A Jan říká: „Právě přichází!“

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 8. 12.
Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12 / Lk 1,26-38
slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Komentář: Není velkým tajemstvím, že před „ustanovením světa“
bylo už rozhodnuto o jeho záchraně? A na této záchraně má
rozhodující podíl souhlas mladičké dívky. Zde ať je pramen mé
úcty k Marii.
ÚTERÝ 9.12.
Iz 40,1-11 / Mt 18,12-14
Komentář: I já mám podíl na pastýřské službě církve; stačí
rozlišit, před kým mám prostě jít, koho vzít do náručí, koho vést s
mírností.
STŘEDA 10.12.
Iz 40,25-31 / Mt 11,28-30
Komentář: Často ti staří a fyzicky vyčerpaní jsou duchovně
mladší a svěžejší právě dík své víře a naději v Pána. Nejsou oni
důkazem a potvrzením pravdivosti Izaiášova úryvku?
ČTVRTEK 11.12.
Iz 41,13-20 / Mt 11,11-15
Komentář: Tak často se snažíme kypřit, sázet, zalévat – a bez
výsledku. On sám zasadí cedr, akácii, myrtu a olivovník. On sám
dá vytrysknout vodě. Kéž nás toto ujištění uklidní.
PÁTEK 12.12.
Iz 48,17-19 / Mt 11,16-19
Komentář: Je dobré se pozastavit nad tím, že úmyslem jeho
„poučování“ a „vedení“ je jediné: aby tvé štěstí bylo jako řeka!
SOBOTA 13.12.
Sir 48,1-4.9-11 / Mt 17,10-13
Komentář: Raduji se, že příchod našeho Pána je na rozdíl od
Elijášova ohnivého spřežení prostší a tišší. Pokusím se domyslet
do důsledku, co to znamená, že Bůh se stal člověkem.

3. neděle adventní
Iz 61,1-2a.10-11 / 1 Sol 5,16-24 / Jan 1,6-8.19-28

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
7.12.
Pondělí
8.12.
Úterý
9.12.
Středa
10.12.
Čtvrtek
11.12.
Pátek
12.12.
Sobota
13.12.
NEDĚLE
14.12.

Od 7. 12. 2014 do 14. 12. 2014
II. neděle adventní + bohoslužba slova pro děti
Mše sv. v 10.30 hod: Za Karla Tylečka, manželku a živou
sbírka na katedrálu
živou rodinu
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek
Mše sv. v 18 hod: Za Františka Hynečka, manželku,
syna Jaromíra manželku
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: volný úmysl
Středa po 2. Neděli adventní
Mše sv. v 17 hod: Za živé a zemřelé z rodiny Trčkové,
Gomelské a Macečkové
Čtvrtek po 2. Neděli adventní
Adorace NSO od 18.30 – 19.30 hod.
Rorátní mše svatá + snídani na faře
Mše svatá v 6.15 hod: volný úmysl
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Mše svatá: dle časovosti duchovní obnovy okolo 11 hod dopoledne
III. neděle adventní - radostná
Mše sv. v 10.30 hod: Za zemřelé rodiče a celou rodinu

RŮZNÉ OZNAMY:
Kříž světových dní mládeže: v pondělí bude putovat Ostravou. Dopoledne na
Bigy, od 15 hod v kostele u Selesiánů, od 18 hod v kostele sv. Václava.
Cestománie: v neděli 7.12. na faře v 17 hod, Téma: jak se žije v Brazilii
Setkání služebníků kostela: zveme ve středu 10.12. po mši svaté na faru
17.45 hod. Pro všechny: kostelníky, uklízečky, sboristy, ti kdo perou prádlo ap.
Noční bdění + duchovní obnova: v pátek večer od 19.30 hod. Také v sobotu a
neděli. o. Michal Jadavan (dle programu jste zváni na přednášku, modlitbu)
Zápis intencí na rok 2015: vždy po mši svaté v sákristii na měsíce I-III.
Čtení při mši svaté: zájemci z řad věřících, ať se hlásí u Katky Pilňáčkové,
nebo se sami zapisujte na rozpis na stolečku. Díky za vaši ochotu a pestrost.
Vydala ŘKF sv. Jana Křtitele 731 625 717, 558 669 413
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